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Voornaamste kenmerken

>> Verkrijgbaar in: aluminium, zwart of wit
>> Geschikt voor: alle iPod-modellen met docking-functionaliteit (zoals iPod touch, 

iPod nano van de 3e generatie en iPod classic), iPhone, MP3- en CD-spelers, en 
desktop- en laptopcomputers (alle besturingssystemen)

>> Aansluitingen: primaire aansluiting – dockingaansluiting voor iPod en iPhone; 
AUX-aansluiting – 3,5mm stereo-ministekker

>> Drivers: eén neodymium Atlas™- en vier Odyssey®-luidsprekers
>> Vermogen: 2 x 15 watt (tweeter), 1 x 30 watt (subwoofer)
>> Frequentierespons: 40Hz–20kHz 
>> Afmetingen: 362 x 95 x 183mm (b x h x d)
>> Gewicht: 1,7kg
>> Ingangsimpedantie: >10 k-ohm 
>> Signaal/ruis-verhouding: >85dB
>> Ingangsspanning: 100V – 240V AC

Highlights

>> Krachtig luidsprekerdock voor 

iPhone en iPod

>> Volledig geschikt voor gebruik met 
iPods en iPhones

>> Gebruiksvriendelijke navigatie  
en muziekregeling met  
infrarood-afstandsbediening

>> Digitaal vermogen en digitale 
signaalverwerking (DSP)

>> Brengt tal van eigen technologieën 
samen tot een helder en 
nauwkeurig geluid met een 
verbluffende baskwaliteit 

>> 2.1-systeem met krachtige 
subwoofer in één compact geheel

Het JBL On Stage®* 400P-luidsprekerdock is een compleet audiosysteem voor iPods** en iPhones dat zich al snel een 
centrale plaats in uw persoonlijke entertainmentruimte zal toe-eigenen. Stelt u zich eens voor: een allesomvattend audio-
systeem op een vaste plek, zonder extra snoeren op uw tafel of bureau. U hoeft alleen uw iPhone, iPod, MP3-speler of 
andere muziekbron aan te sluiten en de JBL On Stage 400P doet de rest van het werk, met helder, krachtig geluid: u hebt 
uw muziek volledig onder controle.


