
Functies 
 Compact formaat
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 ADAS ingang

 HALOsonic mixing input

Authentieke JBL Power en Prestaties.
Nieuwe high-performance JBL Club versterkers leveren wereldklasse JBL geluid 
met een compact chassis. Ontwikkeld om in de meeste type voertuigen te passen, 
ook wanneer de ruimte beperkt is. Club versterkers, verkrijgbaar in 4-kanaals, 
5-kanaals en mono modellen, zijn voorzien van variabele crossovers en bass boost 
voor een nauwkeurige controle en tuning, plus hoog en laag niveau ingangen die 
integratie mogelijk maken met de meeste autoradio’s. Ook compatibel met diverse 
voertuigtechnologieën, waaronder geavanceerde bestuurder-hulpsystemen en de 
Harman HALOsonic, een suite van akoestische oplossingen die motorgeluiden kan 
simuleren voor een betere rijervaring in hybrides en elektrische auto’s, weglawaai 
kan onderdrukken voor beter klinkende muziek, en meer. 
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Compact formaat
JBL Club versterkers hebben een compact chassis en kleine footprint en zijn 
geschikt voor de meeste voertuigen, zelfs als de beschikbare ruimte beperkt is.

Hoog en laag niveau ingangen
Luidspreker niveau en laag niveau ingangen maken het mogelijk Club versterkers 
met vrijwel elke autoradio, aftermarket of fabriek-geïnstalleerd apparatuur te 
combineren.

Variabele crossovers en bass boost
In tegenstelling tot de meeste versterkers in vergelijkbare prijsklasse zijn de JBL 
Club versterkers voorzien van variabele elektronische crossovers en bass boost 
circuit om fine-tuning mogelijk te maken.

ADAS ingang
De full range CLUB versterkers zijn voorzien van een ADAS ingang die het 
audiosignaal overschrijft wanneer aangesloten op ADAS accessoires. Daarnaast 
kan tijdens het afstellen van de versterker een ADAS een alert routing-locatie 
worden toegewezen met behulp van de paneel-gemonteerd regelaar.

HALOsonic mixing input
CLUB versterkers werken ook met de HALOsonic systemen van bepaalde voertuigen 
om extern ruis te verminderen en een betere geluidservaring te bieden.

Verpakkingsinhoud:
Club-5501 
1 Club-5501 versterker
2 High-level ingang kabelbomen
2 extra zekeringen
2 2-kleurmerk stickers
1 snelstartgids

Club-704
1 Club-704 versterker
4 High-level ingang kabelbomen
2 extra zekeringen
2 2-kleurmerk stickers
1 snelstartgids

Club-4505
1 Club-4505 versterkers
4 High-level ingang kabelbomen
2 extra zekeringen
2 2-kleurmerk stickers
1 snelstartgids

Technische specificaties:
Club-5501

  High-performance mono autoversterker

  Maximale vermogen: 1300W piek

  Weerstand, 2Ω: 550W RMS x 1, <1,0% THD+N

  Weerstand, 4Ω: 370W RMS x 1, <1,0% THD+N

  Signaal-ruisverhouding: ≥80dB (ref 1W output @ 2Ω)

Club-704

   High-performance 4-kanaals autoversterker

  Maximale vermogen: 1000W piek

  Weerstand, 2Ω: 100W RMS x 4, <1,0% THD+N

  Weerstand, 4Ω: 70W RMS x 4, <1,0% THD+N

  Weerstand, 4Ω Bridged: 200W RMS x 2, <1,0% THD+N

  Signaal-ruisverhouding: ≥85dB (ref 1W output @ 4Ω)

Club-4505

 High-performance 5-kanaals autoversterker

  Maximale vermogen: 1800W piek

 Full Range kanalen:

  Weerstand, 2Ω: 65W RMS x 4, <1,0% THD+N

  Weerstand, 4Ω: 45W RMS x 4, <1,0% THD+N

  Weerstand, 4Ω Bridged: 130W RMS x 2, <1,0% THD+N

  Signaal-ruisverhouding: ≥85dB (ref 1W output @ 4Ω)

 Subwooferkanaal:

  Weerstand, 2Ω: 500W RMS x 1,  <1,0%  THD+N

  Weerstand, 4Ω: 320W RMS x 1,  <1,0% THD+N

  Signaal-ruisverhouding: ≥80dB (ref 1W output @ 2Ω)
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