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Het geluid van een concertzaal. Zonder een toegangskaartje.
Met de JBL Arena 170 vloerstaande luidspreker was een echte theaterervaring nog nooit 
zo betaalbaar – of zo dicht bij huis. De luidspreker met High Definition Imaging (HDI) 
waveguide en 1-inch (25mm) softdome tweeter, samen met een 7" (178 mm) polycellulose 
woofer, levert een sensationeel vermogen en precisie dat in staat is perfecte hoge en lage 
tonen te producen. En dat verbaast niet: de Arena 170 is geïnspireerd op onze eigen M2 
Master Reference Monitor, door velen beschouwd als de beste studiomonitor op de markt. 
De Arena 170 stelt u niet teleur als het gaat om een betaalbaar, helder, dynamische en 
nauwkeurig geluid.

Arena 170
2-weg 7" (178mm) Vloerstaande Luidspreker 

Zwart Wit
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Geïnspireerd op JBL's legendarische M2 Master Reference Monitor
High Definition Imaging (HDI) waveguide technologie is gebaseerd op de legendarische 
JBL M2 Master Reference Monitor. Computer-geoptimaliseerde driver positioning en 
netwerkintegratie resulteert in perfecte prestaties en levensechte soundstage imaging. 
Bewezen akoestische superioriteit dankzij strenge testprocedures.

Kenmerkende JBL luidsprekerprestaties
Een 7-inch (178mm) hoog vermogen polycellulose woofer werkt in combinatie met een rear-
firing tuned bass port voor precisiegeluid dat een staande ovatie waard is. De 1-inch (25mm) 
soft dome tweeter levert strakke, krachtige hoge tonen. Strakke, verruimde basweergave 
geoptimaliseerd voor een weergaloos geluid voor films, TV, muziek of console gaming.

Subtiel met een moderne look en feel
Eigentijdse behuizing met schuine zij-en bovenpanelen zorgen voor een verfijnde, moderne 
uitstraling. Soft-touch verf rond de transducers en op de waveguide. Verkrijgbaar in zwart en 
wit met minimalistische roosters met een geborsteld metalen afwerking.

Een audio krachtpatser tegen een betaalbare prijs
De perfecte combinatie van JBL-kracht, precisie en een betaalbare prijs.

Onderdeel van een nog krachtiger systeem
Ideaal in combinatie met de volledige serie JBL Arena luidsprekers: 2 vloerstaande 
luidsprekers, 2 boekenplankluidsprekers, 1 middenkanaalluidspreker en 1 subwoofer model.

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Arena 170

1 x gebruikershandleiding

4 x tapijtstiften 

Technische specificaties:
  Aanbevolen versterkervermogen: 20 – 200W

  Frequentiebereik: 44Hz – 40kHz

  Gevoeligheid: 87 dB

  Nominale impedantie: 8 Ohm

  Crossover frequenties: 2.1kHz – 18 dB/octaaf

  Type behuizing: Bass-Reflex via  
Rear-Firing Port

  Afmetingen (B x H x L):  
37-3/4" x 8-17/32" x 11-1/8"  
(959mm x 217mm x 283mm)

  Gewicht: 12,5 kg
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