
STAGE 800BA ENCLOSURE
Aktivt 8-tums (200 mm) subwoofersystem i Stage-serien

JBL:s senaste aktiva subwoofersystem ger stor effekt i ett litet 
format.

JBL:s imponerande Stage 800BA-subwoofer är mindre än en kubikfot 
men levererar ett kraftfullt ljud. På insidan av den portade lådan finns en 
klass D-förstärkare på 100 watt RMS och en 8-tums (200 mm) subwoofer. 
Kompakta Stage 800BA ger vilken bilstereo som helst en tight, djup bas. 
Subwoofern och förstärkaren är byggda för att vara ett system som garanterar 
en härlig bas utan förvrängning, även på höga ljudnivåer. Det styva men lätta 
baselementet av polypropylen ger JBL:s klassiska tryck och precision. När det 
är dags att skryta och glänsa ger bas-EQ-kontrollen upp till 9 dB extra tryck. 
Med den legendariska JBL®-loggan på fronten och i mitten av elementet, plus 
extra stora skyddsgaller, vet du att har ett bassystem som menar allvar.
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STAGE 800BA ENCLOSURE
Aktivt 8-tums (200 mm) subwoofersystem i Stage-serien

Funktioner och fördelar 
JBL Stage 800BA, baslåda med smal port
JBL:s portade låda är utformad och “trimmad” till optimala frekvenser av JBL:s ingenjörsteam. 
Lådan är gjord av MDF (Medium-Density Fiberboard) för att minimera resonanser och 
förvrängning. Ett baselement av lätt men styv polypropylen ger ett rent ljud och överlägsen 
hållbarhet både när du lyssnar på låg och hög volym.

Inbyggd klass D-förstärkare på 100 watt RMS
Den inbyggda förstärkaren i JBL:s subwoofersystem har elektronik som är fi ntrimmad och 
matchar baselementets egenskaper och kabinettets akustik. Klass D-förstärkning betyder också 
att förstärkaren utvecklar mindre värme och drar mindre ström från bilens elsystem.

JBL RBC trådansluten fjärrkontroll
Den trådbundna RBC-fjärrkontrollen (tillval) är enkel att installera och kan monteras för bekväm 
volymreglering från förarplatsen. Säljs separat på JBL:s webbplats.

Stora skyddsgaller
Det överdimensionerade gallret ger intryck av en ”seriöst intresserad billjudsentusiast”, men det 
viktigaste är att det även gör ett bra jobb med att skydda högtalaren från skador.

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 fl era dygn.

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

Detta finns i lådan:
1 x aktiv subwoofer
1 snabbstartsguide
1 x kablage med anslutningskontakter
2 st. tvåfärgade JBL-dekaler

Tekniska specifikationer:
    Effekthantering: 100 W RMS, 200 W max

   Frekvensomfång: 30 – 200 Hz

   Säkring: 10 A

   Maximal strömförbrukning: 9,5 A

   Strömförbrukning i viloläge: <0,5 A 
50 mV – 16 V universellt gränssnitt

   Delningsfrekvens: 60–200 Hz

   Delningsfi ltrets branthet: 12 dB/oktav

   Basförstärkning: upp till +9 dB vid 60 Hz

   Mått (B x H x D1 x D2): 
250 x 285 x 263 x 203 mm


