
Functies
 Wooferconus van glasvezel met 

rubberen rand
 Ingebouwde Klasse D 200W RMS 

versterker
 Bekabelde afstandbediening 

met gebruikersinterface
 Ingangen op luidspreker- en lijnniveau
 Harman standaard 

betrouwbaarheidstests
 JBL tegen een betaalbare prijs

JBL’s BassPro Hub subwoofer laat jouw binnenspiegel trillen.
De nieuwe JBL BassPro Hub subwoofer levert prachtige prestaties zonder dat hij 
ruimte inneemt  van passagiers of laadruimte. Deze alles-in-één  subwoofer met 
eigen  versterker  past  in je reservewielbak voor een super eenvoudige installatie en is 
een verborgen geluidsoplossing. De ingebouwde Class D versterker levert 200W RMS en 
is ontworpen om gecombineerd te worden met de BassPro Hub subwoofer en behuizing 
als één systeem. De 11" (279 mm) vederlichte glasvezel wooferconus met rubberen 
rand levert de kenmerkende sound en kracht van JBL bas. En met over temperature 
protection  (OTP) en over current protection  (OCP) kun je rekenen op betrouwbaarheid bij 
de hoogste volumeniveaus. De bijgesloten afstandsbediening maakt aanpassing mogelijk 
van het crossoverpunt, versterking, fase, en een bassboost van 12dB, als je onderweg nog 
meer wil. Tijdens het cruisen laat de JBL BassPro alle concurrentie achter je, zonder ook 
maar één beat te missen.

11" (279 mm) reservewiel-subwoofer met ingebouwde 200W RMS versterker met afstandsbediening.

BassPro Hub
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Verpakkingsinhoud:
BassPro Hub subwoofer
Veiligheidsinformatieblad
Beknopte handleiding (volledige 
handleiding online)
Gereedschap om te bevestigen aanvoertuig 
Kabelboom
Afstandsbediening met 5 meter kabel

Technische specificaties:
		Versterkervermogen: 200W RMS (2 ohm)

		Frequentiebereik: 30 Hz – 150 Hz

		Zekering: 30A

		Maximaal stroomverbruik: 30A

		Ruststroomverbruik: <1,2A

		Crossoverfrequentie: 50 Hz – 150 Hz

		Crossover curve: 24 dB/octaaf

		Basversterking: 0 – 12 dB variabel @ 
constant 50 Hz

		Line-ingang inputgevoeligheid: 0,2 V – 4 V

		Speaker-ingang inputgevoeligheid: 
0,5V – 10V

		Afmetingen (d x h): 14-3/16" x 6-1/2" 
(D 360 mm x H 165 mm)

Functies en eigenschappen 
Wooferconus van glasvezel met rubberen rand
De 11" (279 mm) wooferconus is ontworpen voor snelle en strakke, diepe bas met lage vervorming 
en zonder ongewenste afwijkingen. 

Ingebouwde Klasse D 200W RMS versterker
De ingebouwde versterker van het JBL subwoofersysteem is optimaal afgesteld op de eigenschappen 
van de woofer. Het Class D ontwerp werkt soepeler en gebruikt minder stroom in je auto, waarmee 
het de beste verborgen subwooferoplossing is. 

Bekabelde afstandbediening met gebruikersinterface
Volumeregeling om het volume te bedienen vanuit de bestuurdersstoel. De faseschakelaar verandert 
de inputfase naar inverted of noninverted. (Dit kan handig zijn bij het oplossen van problemen.) 
Crossover-frequentieregeling past de crossover-frequentie aan naar een punt tussen 50Hz en 150Hz. 
Bas EQ-regeling  biedt een toename in bas van 12dB.

Ingangen op luidspreker- en lijnniveau
De JBL BassPro Hub heeft line- en speakeringangen die je kunt aansluiten op het audiosysteem van 
jouw auto. Daarmee is het een geweldige upgrade van jouw standaard systeem of de basbasis voor 
het aftermarket-systeem van jouw dromen.

Harman standaard betrouwbaarheidstests
JBL-luidsprekers worden onderworpen aan een testproces waar andere  luidsprekers  vaak niet 
doorkomen. JBL bevriest ze, warmt ze op, schudt ze, bestraalt ze met ultraviolet licht en laat ze 
dagenlang op volledig vermogen draaien.

JBL tegen een betaalbare prijs
Dit is JBL, het legendarische luidspreker- en geluidsbedrijf waar audiofanaten al meer dan 70 jaar 
enthousiast van raken. Er gaat niets boven rijden met JBL.

11" (279 mm) reservewiel-subwoofer met ingebouwde 200W RMS versterker met afstandsbediening.

BassPro Hub


