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Autentisk kraft och prestanda från JBL.
De nya högpresterande JBL Club-förstärkarna ger dig ett JBL-ljud i världsklass 
från ett kompakt chassi som är byggt för att passa i fler fordon, även om det 
är ont om plats. Club-förstärkarna finns i 4-kanaliga modeller, 5-kanaliga 
modeller och monomodeller, och har variabla delningsfilter och bass boost för 
en exakt kontroll och inställning, plus hög- och lågnivåingångar som gör att 
de lätt integreras med de flesta bilstereoanläggningar. De är också kompatibla 
med flera fordonsteknologier, inklusive många avancerade förarstödsystem och 
Harman HALOsonic-systemet, som är en uppsättning akustiska lösningar som 
kan efterlikna motorljud för en bättre körupplevelse i hybrid- och elbilar, reducera 
vägbuller för en bättre lyssningsupplevelse och mycket mer. 

Club-förstärkare



Product specifications:
Club-5501
 High-performance mono car amplifier
 Compact design to fit in more vehicles
 High- and low-level inputs to work  

 with virtually any stereo
 Variable crossovers and bass boost
 Max Power: 1300W Peak
 Power Output, 2Ω: 550W RMS x 1,  

 <1.0% THD+N
 Power Output, 4Ω: 350W RMS x 1,  

 <1.0% THD+N
 Signal-to-Noise Ratio: >80dB 

 (ref 1W output @ 2Ω)

Tekniska specifikationer 

Club-5501
 Högpresterande monoförstärkare för bilen

 Maximal effekt: Toppeffekt 1300 W

 Uteffekt, 2Ω: 550 W RMS x 1, <1,0 % THD+N

 Uteffekt, 4Ω: 370 W RMS x 1, <1,0 % THD+N

 Signal-brus-förhållande: ≥80 dB (ref 1 W uteffekt vid 2Ω)

Club-704
 Högpresterande 4-kanalig förstärkare för bilen

 Maximal effekt: Toppeffekt 1000 W 

 Uteffekt, 2Ω: 100 W RMS x 4, <1,0 % THD+N

 Uteffekt, 4Ω: 70 W RMS x 4, <1,0 % THD+N

 Uteffekt, 4Ω (bryggad): 200 W RMS x 2, <1,0 % THD+N

 Signal-brus-förhållande: ≥85 dB (ref 1 W uteffekt vid 4Ω)

Club-4505
 Högpresterande 5-kanalig förstärkare för bilen

 Maximal effekt: Toppeffekt 1800 W

 Fullregisterkanaler:
 Uteffekt, 2Ω: 65 W RMS x 4, <1,0 % THD+N

 Uteffekt, 4Ω: 45 W RMS x 4, <1,0 % THD+N

 Uteffekt, 4Ω (bryggad): 130 W RMS x 2, <1,0 % THD+N

 Signal-brus-förhållande: ≥85 dB (ref 1 W uteffekt vid 4Ω)

 Subwooferkanal:
 Uteffekt, 2Ω: 500 W RMS x 1, <1,0 % THD+N

 Uteffekt, 4Ω: 320 W RMS x 1, <1,0 % THD+N

 Signal-brus-förhållande: ≥80 dB (ref 1 W uteffekt vid 2Ω)
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Kompakt storlek
JBL Club-förstärkarna har ett slimmat chassi och kompakt format för att passa i 
fler fordon, även om utrymmet är begränsat.

Hög- och lågnivåingångar
Ingångar på både högtalarnivå och lågnivå gör att Club-förstärkarna integreras 
med i stort sett vilken bilstereo som helst, eftermarknad eller fabriksny.

Variabla delningsfilter och bass boost
Till skillnad från många andra förstärkare i samma prisklass har JBL Club variabla 
elektroniska delningsfilter och en bass boost-krets för finjustering.

ADAS-ingång
Club-fullregisterförstärkarna har en ADAS-ingång som åsidosätter ljudsignalen när 
de ansluts till ADAS-tillbehör. Dessutom kan ADAS-varningar angående dirigering 
tilldelas under inställningen av förstärkaren med hjälp av den panelmonterade 
kontrollen.

HALOsonic-mixingingång
Club-förstärkarna kan också fungera med HALOsonic-system i vissa fordon, vilket 
minskar buller utifrån för en bättre ljudupplevelse.

Detta finns i lådan
Club-5501 
1 Club-5501-förstärkare
2 kablar för högnivåingångar
2 reservsäkringar
2 tvåfärgade klistermärken
1 snabbguide

Club-704
1 Club-704-förstärkare
4 kablar för högnivåingångar
2 reservsäkringar
2 tvåfärgade klistermärken
1 snabbguide

Club-4505
1 Club-4505-förstärkare
4 kablar för högnivåingångar
2 reservsäkringar
2 tvåfärgade klistermärken
1 snabbguide


