CONTROL X

5.25" (133mm) Indoor / Outdoor luidsprekers

Robuust genoeg voor gebruik buitenshuis. Stijlvol genoeg voor je
woonkamer.
De iconische JBL Control-luidspreker heeft de combinatie van een compacte vorm en
krachtige functionaliteiten geperfectioneerd. De nieuwe Control X biedt focus op kwaliteit
van ontwerp en geluid in een robuuste, weerbestendige stereoluidspreker die perfect is
voor gebruik binnenshuis en buitenshuis. Onze High Definition Imaging (HDI) waveguidetechnologie biedt verbazingwekkende geluidsbeeldvorming, natuurlijke balans en opmerkelijk
detail op iedere locatie. Een 5.25" (133mm) woofer en 1" (25mm) CMMD® Lite tweeter
leveren krachtige lage tonen en zuivere hoge tonen op elke locatie, zowel binnenshuis
als buitenshuis.

Eigenschappen
Krachtige, weersbestendige
stereoluidsprekers voor binnen en buiten
Ontworpen om precisiegeluid te produceren
Strak, modern ontwerp
Ontworpen voor naadloze integratie met je
systeem

CONTROL X

5.25" (133mm) Indoor / Outdoor luidsprekers

Krachtige, weersbestendige stereoluidsprekers voor binnen en buiten

Verpakkingsinhoud

Ideaal voor thuis of in een bedrijf
Robuuste, weerbestendige behuizing beschermt tegen de weerselementen
Modern, compact ontwerp past in iedere omgeving
Ingebouwd 3/8"-16 schroefdraad en beveiligingsmechanisme aan de achterkant verzekert
veilige installatie (montage hardware meegeleverd)
Ontworpen om precisiegeluid te produceren

2 x JBL Control X luidsprekers
1 x Gebruiksaanwijzing
2 x instelbare muurbeugels
2 x afneembare grillen
Technische specificaties

5.25" (133mm) polypropyleen grafiet gevulde cone woofer voor diepe, krachtige bas
High Definition Imaging (HDI) waveguide biedt verbazingwekkende beeldvorming, natuurlijke
balans en opmerkelijk detail op iedere locatie
1" (25mm) CMMD® Lite tweeter produceert scherp, gedetailleerde geluid

Type behuizing: Gepoort systeem
Lage frequentie transducer: 5.25" (133mm)
polypropyleen grafiet gevulde cone woofer
Hoogfrequente omvormer: 1" (25mm) CMMD®
Lite dome tweeter

Strak, modern ontwerp
Geheel nieuw ontwerp weerspiegelt de best-selling Control-vormfactor met een vleugje
extra moderniteit
Elegant, rechthoekig profiel zorgt voor een verfijnde, moderne uitstraling
Beschermende rubber afwerking aan voor- en achterkant
Ontworpen voor naadloze integratie met je systeem
Vergulde aansluitklemmen voor een veilige en kwalitatief hoogwaardige aansluiting met een
ontvanger of multi-zone versterker
Met muurbeugels die gedraaid, gekanteld en naar de luisteraar gericht kunnen worden
Verkrijgbaar in zwarte of witte afwerkingen

Aanbevolen versterkervermogen: 20-100 watt
Belastbaarheid (piek/continu): 200/50 watt
Frequentiebereik (-3dB): 90Hz – 20kHz
(echoloos)
Gevoeligheid (2.83V@1m): 87 dB
Nominale impedantie: 8 Ohm
Crossover frequentie: 2300Hz – 12dB/octaaf
Aansluitingen: Vergulde 5-weg aansluitingen
Afmetingen (B x H x L): 9-1/4" x 6-1/2" x 6-1/4"
(235mm x 165mm x 158.8mm)
Gewicht: 5.8 lbs (2.63 kg)
Afwerking: Zwart / Wit
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