
Ontdek de nieuwe JBL Stage Subwoofer - Weergaloos geluid tegen een 
bescheiden prijs!
De scherp geprijsde JBL Stage auto-subwoofers zijn ontworpen om high-output, low-distortion 
bas te leveren voor maximaal 1000 watt piekvermogen. Verkrijgbaar in drie maten - 8" 
(200mm), 10" (250mm), 12" (300mm) - voor elk type voertuig, van compact tot limo. Deze 
subwoofers zijn uitgerust met lichtgewicht, maar stevige polypropyleen wooferconussen met 
hi-roll rubberen surrounds om hoge efficiëntie en superduurzaamhied te bieden voor een 
optimale combinatie met diverse versterkers. Bovendien zijn onze subwoofers en luidsprekers 
individueel ontworpen door de beste transduceringenieurs ter wereld om het kenmerkende 
geluid van JBL te bieden.
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Stage Subwoofer

Functies en eigenschappen
Drie maten voor alle toepassingen, omgevingen en budgetten
Stage 810 — 8" (200mm) woofer met 200W RMS en 800W piekvermogen.
Stage 1010 — 10" (250mm) woofer met 225W RMS en 900W piekvermogen.
Stage 1210 — 12" (300mm) woofer met 250W RMS en 1000W piekvermogen.

De beste materialen voor super betrouwbaarheid 
Polypropyleen conussen en rubberen surrounds vervaardigd met automotive materialen zorgen 
voor zuivere reproductie en hoge duurzaamheid, zowel bij easy listening als een hoge intensiteit 
muziekervaring. Het draait allemaal om de bas!

HARMAN standaard betrouwbaarheidstesten
JBL-luidsprekers ondergaan intensieve testprocedures die veel andere luidsprekers niet zouden 
overleven. JBL bevriest ze, bakt ze, schudt ze, bombardeert ze met ultraviolet licht en test ze 
dagenlang op hoog volume.

Concurrerend afgestemd
De luidsprekers worden zorgvuldig afgestemd om hoge SPL en lage vervorming te verzekeren. 
Dit betekent dat de gebruikelijke specificaties en individuele luidsprekerkenmerken in 
aanmerking worden genomen bij het afstemmen voor het JBL-geluid.

JBL tegen een betaalbare prijs
Dit is JBL - de luidspreker en het geluid dat al meer dan 70 jaar audio-enthousiasten in zijn 
greep heeft. Er is niets beter dan rijden met JBL-geluid.

Verpakkingsinhoud:
1 x Subwoofer
1 x Foam gasket
Gebruiksaanwijzing
2x tweekleuren merkstickers 

Technische specificaties:

Stage 1210
  Power Handling: 250Wrms, 1000W peak
  Gevoeligheid (@2.83V): 91dB
  Frequentiebereik: 34Hz - 200Hz
  Voice Coil Diameter: 2 in. (50,8mm)
  Impedantie: 4 ohms

Stage 1010
  Power Handling: 225Wrms, 900W peak
  Gevoeligheid (@2.83V): 89dB
  Frequentiebereik: 35Hz - 200Hz
  Voice Coil Diameter: 1.5 in. (38,8mm)
  Impedantie: 4 ohms

Stage 810 
 Power Handling: 200Wrms, 800W peak
  Gevoeligheid (@2,83V): 88dB
  Frequentiebereik: 38Hz - 200Hz
  Voice Coil Diameter: 1.5 in. (38,8mm)
  Impedantie: 4 ohms
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