
Arena 180
2-vägs dubbel 178 mm (7 tum) golvhögtalare 

Funktioner
 Inspirerad av JBL:s egna M2 Master 
Reference Monitor

 Välkänd JBL-prestanda

 Diskret med modernt utseende och känsla

 Ett ljudkraftverk till rimligt pris

 Bara en del i ett ännu mer kraftfullt system

Högtalare med tryck i basarna – till rimligt pris.
JBL:s tekniker har utvecklat konstformen med ljud i världsklass för hela publiken under 
århundraden. Med de nya golvhögtalarna Arena 180 kan du få samma fantastiska upplevelse 
där hemma till ett pris som inte gör stora hål i plånboken. Arena 180:s High Defi nition Imaging-
waveguide (HDI) och 25 mm (1 tum) softdome-diskant tillsammans med två 178 mm (7 tum) 
baselement i polycellulosa ger dig det exakta ljud som ursprungligen var tänkt för toppartisterna 
och deras ljudtekniker. Med inspiration från JBL:s egna M2 Master Reference Monitor, som av 
många anses vara världens bästa studiohögtalare, är Arena 180 en vinnare både när det gäller 
tradition och prisvärdhet. 
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Inspirerad av JBL:s egna M2 Master Reference Monitor
High Defi nition Imaging (HDI) waveguide-teknologi har sina rötter i den legendariska JBL M2 
Master Reference Monitor. Datoroptimerad placering av element och integration av delningsfi lter 
ger idealiska prestanda och en naturtrogen ljudbild. Välbeprövad akustisk överlägsenhet genom 
rigoröst testarbete och utvärdering i naturliga miljöer.

Välkänd JBL-prestanda
Två högeffekts 178 mm (7 tum) baselement i polycellulosa verkar tillsammans med en 
bakåtriktad basport och ger exakt ljud som är väl värt all uppskattning. 25 mm (1 tum) 
softdome-diskant ger rena och kraftfulla höga frekvenser. Tight, kraftig bas som är optimerad för 
häpnadsväckande ljud vare sig det gäller fi lmer, TV, musik eller spel. 

Diskret med modernt utseende och känsla
Modern form på kabinettet med vinklade sido- och toppsidor ger ett sofi stikerat utseende.
Mjukt målad yta runt elementen och waveguide. Finns i svart och vitt med minimalistiska fronter 
och detaljer i borstad metall.

Ett ljudkraftverk till rimligt pris
Perfekt treenighet mellan JBL:s kraft, precision och rimligt pris.

Bara en del i ett ännu mer kraftfullt system
Avsedd för att användas tillsammans med alla högtalare i JBL Arena-serien som består av
2 golvhögtalare, 2 hyllhögtalare, 1 centrumhögtalare och 1 subwoofer.

Vad finns i lådan?
1 x JBL Arena 180

1 x bruksanvisning

4 x spikes

Specifikationer
 Rekommenderad förstärkareffekt: 20 – 225 W

 Frekvensomfång: 39 Hz – 40 kHz

 Känslighet: 88 dB

 Nominell impedans: 8 ohm

 Delningsfrekvenser: 2,1 kHz – 18 dB/oktav

 Kabinett: Basreflex med bakåtriktad port

 Mått (H x B x D): 1086 x 217 x 314 mm

 Vikt: 15,2 kg
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