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Förstklassigt JBL-ljud till en bråkdel av kostnaden.

Högtalarna i JBL CS7-serien är en självklar uppgradering för de som vill ha lite mer skönt 

ljud i bilen. De är enkla att installera, har externa delningsfilter, passar praktiskt taget alla 

hålstorlekar och kan drivas av alla huvudenheter. Och med Plus One™-basmembran får du 

kraften från ett hemmasystem till din bil för en privat lyssningsupplevelse.



Plus One™-basmembran
Harmans patenterade (US patent nr. 7,548,631) Plus One™-polypropenmembran ger mer övergripande 
membranyta än andra element i sin klass, vilket resulterar i högre känslighet, ökad effekt vid låga frekvenser 
och större musikalisk karaktär.

Externa delningsfi lter (endast CS760C)
Komponentsystemet CS7 har externa delningsfi lter, som ger extra utrymme för riktig högpass och 
lågpass vilket är ett steg upp från de koaxiala modellerna, och utjämning av responsen från det kritiska 
mellanregistret där det mesta av musiken fi nns. Dessutom har de en nivåkontroll för diskantelementen som 
gör det möjligt att fi njustera dem för att passa varierande smaker och placering på olika platser.

Frekvensåtergivning upp till 21 kHz
Hör det du har saknat – JBL CS7-serien har en frekvensåtergivning som levererar den respons vid alla 
frekvenser som förknippas med enastående ljud.

Individuellt matchade
För de fl esta märkenas konsumenthögtalare är allmänt godkända frekvensåtergivningskurvor tillräckligt 
bra. Så är det inte med JBL. Vi jämför inte bara våra högtalare mot konkurrenternas – vi jämför dem mot 
varandra för att garantera att varje serie har JBL:s ljudsignatur som är känd och efterfrågad av alla som 
verkligen bryr sig om ljud. Detta är bara en del av en omfattande process som utförs av några av de bästa 
ingenjörerna i världen – för att kunna erbjuda den bästa ljudupplevelsen i alla prisklasser.

Överkomliga priser
Alla högtalare i JBL CS7-serien är utformade för att ge ljudentusiaster mer för pengarna – de behåller en 
konservativ prisnivå men kompromissar aldrig när det gäller ljudkvaliteten.

Tillförlitlighetstest på OEM-nivå
JBL testar varje högtalarkonstruktion enligt samma noggranna specifi kationer som biltillverkarna och 
utsätter dem för extrema förhållanden som skulle förstöra sämre högtalare. Vi fryser dem, ugnsbakar dem, 
skakar dem, belyser dem med ultraviolett ljus och spelar dem på full effekt i fl era dagar, för att se till att din 
ljudinvestering varar i åratal.

Vad ingår?
1 par högtalare

Endast CS760:

1 par högtalare

1 par diskanter

1 par delningsfi lter

Ytmonterat diskanthus 

Vinklat diskanthus

Diskantmonteringssats

Bruksanvisning

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Specifi kationer
CS742
 Typ: 4" koaxial bilhögtalare 
 Effekthantering: 90 watt
 Effekthantering, kontinuerligt genomsnitt: 30 watt
 Frekvensåtergivning: 75 Hz – 20 kHz
 Nominell impedans: 4 ohm
 Känslighet (2,83 V/m): 90 dB

CS752
 Typ: 5-1/4" koaxial bilhögtalare 
 Effekthantering: 105 watt
 Effekthantering, kontinuerligt genomsnitt: 35 watt 
 Frekvensåtergivning: 70 Hz – 20 kHz
 Nominell impedans: 4 ohm
 Känslighet (2,83 V/m): 93 dB

CS762
 Typ: 6-1/2" koaxial bilhögtalare 
 Effekthantering: 135 watt
 Effekthantering, kontinuerligt genomsnitt: 45 watt
 Frekvensåtergivning: 55 Hz–20 kHz
 Nominell impedans: 4 ohm
 Känslighet (2,83 V/m): 93 dB

CS769
 Typ: 6" x 9" trevägs bilhögtalare 
 Effekthantering: max. 210 watt
 Effekthantering, kontinuerligt genomsnitt: 70 watt
 Frekvensåtergivning: 40 Hz–21 kHz
 Nominell impedans: 4 ohm
 Känslighet (2,83 V/m): 94 dB

CS760C
 Typ: 6-1/2" komponent-bilhögtalarsystem 
 Effekthantering: 150 watt
 Effekthantering, kontinuerligt genomsnitt: 50 watt
 Frekvensåtergivning: 55 Hz–20 kHz
 Nominell impedans: 4 ohm
 Känslighet (2,83 V/m): 92 dB
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