
Grote bass vanuit een compact aangedreven subwoofersysteem.

De BassPro SL aangedreven woofer past onder de voorstoel van de meeste voertuigen en 

voegt krachtige bass toe aan elk willekeurig audiosysteem in de auto. Je kunt de elektronische 

crossoverbediening en flexibele EQ-instellingen gebruiken om de BassPro SL af te stemmen 

op jouw systeem, gebaseerd de akoestiek in de auto en jouw eigen smaak. De energie-

efficiënte digitale versterker is een krachtige aandrijving voor de subwoofer, terwijl deze zelfs 

koel blijft wanneer hard aangedreven. De BassPro SL biedt een fantastische bassuitgang 

zonder veel ruimte in beslag te nemen.
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Gepatenteerde woofer met ondiep profi el
De 8" (200mm) woofer in de BassPro SL is speciaal ontworpen voor lage vervorming 
en fantastische bassprestatie binnenin onze gepatenteerde ABS-behuizing, welke 
opmerkelijk weinig ruimte in beslag neemt.

Effi ciënte Klasse D versterker
De versterker die de BassPro SL aandrijft produceert minimale hitte en vereist slechts 
weinig stroom van het elektrische systeem in de auto.

Intelligent elektronisch ontwerp
De BassPro SL maakt gebruik van een speciaal aangepast schakelsysteem om een 
optimale prestatie te garanderen op verschillende uitgangniveaus zonder de prestatie of 
duidelijkheid aan te tasten.

Systeembediening
Een elektronische crossoverbediening biedt variabele instellingen van 50Hz– 120Hz, 
waardoor je de BassPro SL perfect kunt afstemmen voor de beste integratie in de rest 
van het audiosysteem in je auto.

Lijn- en hoog-niveau ingangen
Voor nog meer flexibiliteit in de installatie, is de BassPro SL voorzien van beide 
lijn- en hoog-niveau ingangen voor optimale aansluiting op niet alleen systemen 
geïnstalleerd in de fabriek, maar ook naverkoopsystemen. Als je de hoog-niveau 
ingangen gebruikt om de BassPro SL op de hoofdeenheid aan te sluiten, kunt u een 
schakelaar gebruiken om de ingangbelasting in te stellen op “Laag” of “Hoog” en 
dus optimale resultaten te behalen.

Bekabelde volumeregelingfunctie op afstand
De BassPro SL is compatibel met de RBC Remote Bass Controller (afzonderlijk 
verkrijgbaar), waarmee je het volume op afstand kunt regelen.

Aangedreven, 8" (200mm) audiowoofersysteem onder autostoel

Verpakkingsinhoud
1 aangedreven wooferbehuizing
4 montageschroeven
Gebruikshandleiding

Technische specifi caties
BassPro SL

  Beschrijving: Aangedreven wooferbehuizing voor 
onder stoel

  Woofer: 200mm (8")

  Versterkervermogen: 125W RMS

  Frequentierespons: 35Hz – 120Hz

  Zekering: 20A

  Maximum stroomverbruik: 12A

  Latent stroomverbruik: <800mA

  Inganggevoeligheid: 0,2V – 2V lijn-niveau ingang; 
2V – 20V hoog-niveau ingang

  Cross-overfrequentie: 50Hz – 120Hz

  Cross-over kromme: 12dB/octaaf

  Bass Boost: 0dB tot +9dB @ 70Hz

  Afmetingen (L x B x H): 13-9/16" x 9-7/8" x 2-13/16" 
(344mm x 250mm x 71mm)


