
Masser af bas fra et kompakt, aktivt subwoofersystem.

Den aktive BassPro SL-subwoofer passer under forsædet i mange biler og føjer kraftfuld bas 

til ethvert billydsystem. Med elektronisk crossover-kontrol og fleksible equalizerjusteringer 

kan du finjustere BassPro SL til dit system, bilens akustik og dine personlige præferencer. 

Den energieffektive digitale forstærker udgør en kraftfuld maskine, der driver subwooferen 

og forbliver kold, selv når den presses hårdt. BassPro SL leverer masser af bas – på et 

minimum af plads.

Funktioner
 Patenteret subwoofer med slank profil

 Effektiv klasse D-forstærker

 Intelligent elektronisk design

 Systemkontrol

 Linje- og højniveauindgange

 Mulighed for kablet fjernstyring af niveau

BassPro SL 
Aktiv 8" (200 mm) bilsubwoofer til montering under sædet
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Hvad er der i æsken
1 stk. aktivt subwooferkabinet
4 stk. monteringsskruer
Betjeningsvejledning

Tekniske specifikationer
BassPro SL

  Beskrivelse: Aktivt subwoofer- kabinet til montering 
under sædet

  Subwoofer: 8" (200 mm)

  Forstærkereffekt: 125 W RMS

  Frekvensområde: 35 – 120 Hz

  Sikring: 20 A

  Maks. strømforbrug: 12 A

  Hvilestrømforbrug: <800 mA

  Linjeniveauinput: 0,2 – 2 V højniveauinput,  
2 – 20 V højniveauinput

  Crossover-frekvens: 50 – 120 Hz

  Crossover-hældning: 12 dB/oktav

  Bas-boost: 0 dB til +9 dB ved 70 Hz

  Mål (L x b x H): 344 mm x 250 mm x 71 mm  
(13-9/16" x 9-7/8" x 2-13/16")

Patenteret subwoofer med slank profil
Den 8" (200 mm) store subwoofer i BassPro SL er designet til at levere lav forvrængning 
og god basydelse i et ABS-kabinet, som fylder forbavsende lidt.

Effektiv klasse D-forstærker
Forstærkeren i BassPro SL skaber minimal varme og kræver ikke store mængder strøm 
fra bilens elektriske system.

Intelligent elektronisk design
BassPro SL anvender specialtilpassede kredsløb, der beskytter enheden og giver dig 
optimal ydeevne ved flere outputniveauer – uden at gå på kompromis med kraft og 
detaljerigdom.

Systemkontrol
Den elektroniske crossover-kontrol giver dig variabel justering fra 50-120 Hz, så du kan 
integrere BassPro SL optimalt i dit eksisterende system.

Linje- og højniveauindgange
Du får ekstra fleksibilitet, fordi BassPro SL leveres med linje- og højniveauindgange til 
fabriksinstallerede og eftermonterede systemer. Hvis du bruger højniveauindgangene 
til at slutte BassPro SL til hovedenheden, kan du med inputbelastningskontakten 
skifte mellem “Low” og “High”, så du får det bedst mulige resultat.

Mulighed for kablet fjernstyring af niveau
BassPro SL er kompatibel med RBC Remote Bass Controller (sælges separat), som lader 
dig fjernstyre niveauet.

Aktiv 8" (200 mm) bilsubwoofer til montering under sædet


