
JBL® GT-BassPro12 subwoofer med egen strömförsörjning pumpar ur sig ett läckert basljud som fyller 
bilen och den har en design som är så cool att du inte vill gömma den i bagageutrymmet. Den patenterade 
Slipstream-portdesignen ger en djup botten samtidigt som den minimerar turbulensen. Turbulens, eller port 
noise vid hög volym, är inte bara irriterande. Det är ett tecken på att porten inte längre fungerar och att du 
får mindre bas än du har betalat för. Slipstream-designen har optimerats för en kombination med woofer, 
förstärkare och hölje – och inget annat företag har den. Dessutom medföljer en fjärrkontroll så att du kan 
justera ljudet samtidigt som du kör, så nu behöver du bara stanna för att tanka. 

305mm (12") bilstereosystem med subwoofer
Det enklaste sättet att få bas med hög effekt och låg distortion i alla bilsystem

JBL® GT-BassPro12

Färg:TEKNISK SPECIFIKATION
Förstärkareffekt: 150 watt RMS, 450 watt max
Frekvensåtergivning: 35Hz – 120Hz
Säkring: 25A
Inaktiv strömförbrukning: <500mA
Ingångskänslighet: 50mV – 4V (linjeingång), 0,4V – 16V (högtalaringång)
Bryggfrekvens: 70Hz – 120Hz
Bryggkurva: 12dB
Mått (B x H x D) 570mm x 369mm x 305mm (22-7/16" x 14-1/2" x 12")
Vikt: 17,5kg (38,6 lb)
Förstärkningsfrekvens: 45Hz
Basförstärkning: 0dB – 12dB justerbart
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FUNKTIONER FÖRDELAR VINSTER

305mm (12") polypropylenkon med 
gummihölje

Konens och höljets material påverkas inte av  
den tuffa miljön i bilen

Längre livslängd, oöverträffad tillförlitlighet

Inbyggd 150 watt RMS-förstärkare med 
450 watt toppeffekt

Förstärkaren är exakt anpassad till woofern Förenklar inköp och installation

Fjärrkontroll Styr volymnivån från förarsätet Bakluckan behöver inte öppnas

Progressiv upphängning Håller konrörelsen inom fastställda gränser Mindre distortion

Luftad polkärna Ökar kylningen av woofermotorns struktur Bättre värmeskydd och tillförlitlighet

Slipstream-port Eliminerar portljud Bättre uteffekt och wooferskydd

Styrning av ineffekt, lågpass, 
basförstärkning och fas

Konfigurera efter dina behov Enkelt att få fram rätt ljud

Högtalar- och linjeingångar Enkelt att ansluta till alla ljudsystem Anpassningsbart

Signalavkännande automatisk aktivering 
med defeat-reglage

Aktiverar och inaktiverar subwoofern automatiskt 
när huvudenheten skickar en ljudsignal; kan 
inaktiveras med eftermarknadsradior som har 
fjärraktivering 

Enkelt att ansluta till alla system

Extra stora högtalarskyddsstativ Skyddar woofern Coolt, kraftfullt utseende

Extra stora anslutningsterminaler Kan användas med kraftiga högtalarkablar Ger all den kraft du har betalat för
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