
Vi presenterar den nya subwoofern JBL Stage – otroligt mycket bas för 
pengarna!
Prisledande JBL Stage har utformats för att leverera bas med hög effekt och låg distorsion, 
med en effekthantering på upp till 1 000 watt. (Finns i tre storlekar – 8, 10 och 12 tum – för 
fordon i alla storlekar, från kompaktbilar till limousiner.) Subwoofer-högtalarna har baselement 
med fjäderlätta membran av polypropylen samt höga gummiupphängningar för att kunna ge 
hög effekt och extrem hållbarhet med många olika förstärkare. Slutligen har våra subwoofers 
och högtalare fintrimmats individuellt av några av världens bästa elementingenjörer för att 
garantera att vi uppnår JBL:s omisskännliga signaturljud.
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  Material av högsta kvalitet för oöverträffad 
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  Konkurrenskraftigt fintrimmade
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Funktioner och fördelar  
Tre storlekar för alla system, omgivningar och budgetar
Stage 810 – 8-tums (200 mm) baselement med 200 RMS och effekthantering på 800 W.
Stage 1010 – 10-tums (250 mm) baselement med 225 RMS och effekthantering på 900 W.
Stage 1210 – 12-tums (300 mm) baselement med 250 RMS och effekthantering på 1 000 W.

Material av högsta kvalitet för oöverträffad tillförlitlighet 
Polypropylen-membran och gummiupphängningar i material av bilkvalitet ger en ren återgivning 
och hög hållbarhet, oavsett om du lyssnar på lugn musik när du kör längs boulevarden eller om 
du vill visa upp dig och spela hög musik. Allt handlar om bas!

Tillförlitlighet av HARMAN-standard
JBL:s högtalare måste genomgå en sträng testprocess som skulle förstöra svagare högtalare. 
JBL fryser dem, steker dem, skakar dem, strålar dem med ultraviolett strålning och kör dem på 
maxvolym i flera dygn.

Konkurrenskraftigt fintrimmade
Högtalarna fintrimmas omsorgsfullt för att säkerställa höga ljudtryck och låg förvrängning. Detta 
betyder att hänsyn tas både till allmänna specifikationer och högtalaregenskaper när JBL-ljudet 
ska finjusteras.

JBL till ett överkomligt pris
Detta är JBL – högtalarna och ljudet som har inspirerat ljudfantaster i mer än 70 år. Det finns 
inget bättre bättre än att köra med JBL-ljud.

Detta finns i lådan:
1 x Subwoofer
1 x skumpackning
Bruksanvisning
2 x tvåfärgade klistermärken 

Tekniska specifikationer:

Stage 1210
  Effekthantering: 250 Wrms, 1000 W 

toppeffekt
  Känslighet (vid 2,83 V): 91 dB
  Frekvensomfång: 34–200 Hz
  Talspolens diameter: 2 tum (50,8 mm)
  Impedans: 4 ohm

Stage 1010
  Effekthantering: 225 Wrms, 900 W 

toppeffekt
  Känslighet (vid 2,83 V): 89 dB
  Frekvensomfång: 35–200 Hz
  Talspolens diameter: 1,5 tum (38,8 mm)
  Impedans: 4 ohm

Stage 810 
 Effekthantering: 200 Wrms, 800 W 

toppeffekt
  Känslighet (vid 2,83 V): 88dB
  Frekvensomfång: 38–200 Hz
  Talspolens diameter: 1,5 tum (38,8 mm)
  Impedans: 4 ohm
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