JBL SUB550P
®

250mm subwoofer met ingebouwde 300W RMS versterker

Prestaties zo krachtig en perfect dat u zich in de film waant: De JBL® SUB550P levert de harde impact en de
spanning van de blockbusters van nu en resoneert zonder ongewenste vervorming, dankzij de ingebouwde 300W
RMS versterker. De subwoofer produceert die diepe, doordringende bas die u verwacht van JBL-producten en is
ook ontworpen om subtiele melodieën helder en met maximaal detail te reproduceren. Met z’n prachtige design,
dat volledige aansluit op de speakers van de JBL Studio 5-serie, biedt deze innovatieve subwoofer levensgrote
prestaties zonder overheersende aanwezigheid in de kamer. Wat voor type hoofd- of satellietspeakers u ook gebruikt,
de instelbare kantelfrequentie staat voor flexibiliteit bij het installeren. Met de JBL SUB550P bent u klaar voor drama,
spanning en een realistische beleving van het beste entertainment van dit moment.

TECHNISCHE BESCHRIJVING
Lagefrequentie-transducer:
Vermogen versterker:
Frequentierespons:
Kantelfrequentie:
Type behuizing:
Voedingsvereisten:
Verbruik:
Afmetingen (H x B x D):
Gewicht:
Verkrijgbare afwerkingen:

Afwerkingen:
250mm PolyPlas™ conus, gegoten frame
300 watt RMS, 500 watt piek
27Hz – 150Hz (–3dB)
50Hz – 150Hz (variabel), 24dB/octaaf
Gesloten
220V – 230V, 50Hz/60Hz (EU)
<0,55W (230V) stand-by; 395W / 2,1A (230V) maximum
444mm x 379mm x 380mm
23kg
Zwart, kersenrood

JBL SUB550P
®

250mm subwoofer met ingebouwde 300W RMS versterker
HIGHLIGHTS
250mm lagefrequentie-transducer
• Levert diepe bas en spanning waardoor je het gevoel krijgt dat je je midden in de
actie bevindt
• Een gegoten aluminium frame blijft altijd exact uitgelijnd voor stabiele prestaties onder
alle omstandigheden en bij alle volumes, terwijl warmte wordt weggeleid voor meer
vermogen
• Het PolyPlas™ conusmateriaal vergroot de stijfheid en de demping van de conus voor
strakkere, uitgebreidere bas zonder oversturen of vervorming
Ingebouwde 300W RMS versterker
• Versterking met groot vermogen voor een hoger volume met minder vervorming, en een
realistischere bas, en tegelijkertijd wordt er minder warmte geproduceerd bij hogere outputs
dan door versterkers met minder vermogen
Past bij speakers uit de JBL Studio 5 serie
• Het kenmerkende, unieke design biedt een subwoofer met levensgrote prestaties, maar
zonder overheersende aanwezigheid
Belangrijkste kenmerken
• Gesloten behuizing
• Vooruitgerichte transducer levert maximale bas
• LFE en lijnniveau-ingangen zorgen voor werking met een groot aantal verschillende receivers
en processors
• Instelbare kantelfrequentie optimaliseert de prestaties van de subwoofer
• Fasecontrole vergroot installatieflexibiliteit
• Metalen vloerpinnen verbeteren de impact van de bas en verminderen ongewenste ‘dreun’ in
het geluid
• Automatische aan- en uitschakeling voor gebruiksgemak en energiebesparing
• Twee afwerkingen beschikbaar: zwart of kersenrood
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