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Een hoge-prestatie luidspreker tegen een aantrekkelijke prijs.
Er zijn dingen in het leven die krachtig en betaalbaar blijven. Bijvoorbeeld: de nieuwe JBL 
Arena 130 boekenplank luidsprekers. Wie anders dat JBL-ingenieurs kunnen een luidspreker 
ontwikkelen met hoogwaardig geluid, high-defi nition imaging en modernistische elegantie in 
combinatie met een aantrekkelijk prijs? De Arena 130 met een 7" (178mm) polycellulose inch 
woofer en 1" (25mm) soft dome tweeter leveren samen uitzonderlijke prestaties voor een ultra-
krachtig en levensecht geluid.

Arena 130
2-weg 7" (178mm) Boekenplank Luidsprekers 

Zwart Wit
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Geïnspireerd door JBL's legendarische M2 Master Reference Monitor
High Defi nition 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 en evaluatie.

Kenmerkende JBL luidsprekerprestaties
De 7-inch (178mm) polycellulose inch woofer biedt kamervullend JBL-geluid voor al uw 
muziek, TV shows, fi lms, en console gaming. De 1-inch (25mm) soft dome tweeter levert 
strakke, krachtige hoge tonen. Ervaar hoogstaande nauwkeurigheid van geluid.

Subtiel met een moderne look en feel
Eigentijdse behuizing met schuine zij-en bovenpanelen zorgen voor een verfi jnde, 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 vloerluidsprekers, 
2 boekenplankluidsprekers, 1 middenkanaalluidspreker en 1 subwoofer model.

Verpakkingsinhoud:
2 x JBL Arena 130

1 x gebruikershandleiding

8 x Zelfklevende rubberen voetjes

Technische specifi caties:
  Aanbevolen versterkervermogen: 20 – 125W 

  Frequentiebereik: 55Hz – 40kHz

  Gevoeligheid: 87 dB

  Nominale impedantie: 8 Ohm

  Crossover frequenties: 2kHz – 18 dB/octaaf

  Type behuizing: Bass-Reflex via 
Rear-Firing Port

  Afmetingen (B x H x L): 
15" x 8-17/32" x 10-5/8" 
(381mm x 217mm x 270mm)

  Gewicht (per stuk): 6,1 kg
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