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Vergeet de bass niet.
Wij zouden nooit een JBL-geluidssysteem ontwikkelen en deze de naam Arena geven als 
het niet over een krachtige bass zou beschikken. De JBL Arena SUB 100P, met zijn hoog-
vermogen polycellulose woofer en dual rear ports voor optimale bass-prestaties, voldoet 
volledig aan deze eis. De 100W hoog-renderende D-klasse versterker beschikt over 
onopvallende regelaars aan de achterzijde voor een eenvoudige installatie en naadloze 
integratie in uw geluidsysteem.

Arena SUB 100P
10" (250mm) Actieve Subwoofer

Zwart Wit
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De kenmerkende kracht en precisie van JBL bass
10 inch (250mm) hoog-vermogen polycellulose woofer met 100 watt RMS (200-watt 
dynamisch) digitale eindversterker. Dual rear ports optimaliseren de luchtstroom en 
minimaliseren port turbulence en hoorbare vervorming in de basweergave. Computer-
geoptimaliseerde driver positioning en netwerkintegratie. Variabele niveau, crossover en 
fase controls.

Subtiel met een moderne look en feel
Eigentijdse behuizing met schuine zij-en bovenpanelen zorgen voor een verfi jnde, moderne 
uitstraling. 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 vloerluidsprekers, 
2 boekenplankluidsprekers, 1 middenkanaalluidspreker en 1 subwoofer model. Input en 
controls welke een eenvoudige installatie en naadloze systeemintegratie bewerksteliigen, 
zijn uit het zicht, op de achterzijde, gemonteerd.

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Arena SUB 100P

1 x netsnoer

1 x gebruikershandleiding 

1 x veiligheidsinformatieblad

Technische specifi caties:
  10" (250mm) Polycellulose lage frequentie woofer

  Voeding: 100W RMS (200W Dynamisch)

  Frequentiebereik: 41Hz – 150Hz

  Crossover frequenties: 50Hz – 150Hz (variabel) 
24 dB/octaaf

  Regelaars: Auto Power, Crossover, Level, Phase

  Input: Een (1) Line-Level LFE Input 

  Type behuizing: Bass-Reflex via Rear-Firing Ports

  Stroomvereisten: 100V-240V, 50/60Hz

  Stroomvebruik (Idle/Full/Power): 
<0.5W (standby) / 160W/2.1A (max – 120V) / 
160W/1.5A (max – 230V)

  Afmetingen (B x H x L): 14-5/16" x 14-1/2" x 16" 
(364mm x 368mm x 406mm)

  Gewicht: 10,9 kg
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