
Engenharia de valor desempenho JBL.
As colunas da Série Stage1 levam a experiência de um concerto JBL 
para o seu carro, carrinha ou SUV com um preço 
surpreendentemente  acessível.  Os woofer Polypropylene 
transmitem um forte desempenho com excelente extensão de graves e 
médios limpos. O  woofer faz par com a cúpula tweeter  Mylar 
Balanced que preenche a assinatura sonora com frequências  
nítidas e de alta qualidade. Um lendário som JBL por menos do 
que o custo de um bilhete de concerto.
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Colunas STAGE1 
Actualização económica e resistente para instalações de fábrica que transmite um bom 
desempenho de áudio JBL. 
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Colunas STAGE1
Actualização económica e resistente para instalações de fábrica que transmite um bom 
desempenho de áudio JBL. 

Características e vantagens
Linguagem Design JBL 
Agora temos uma linguagem de design que permite aludir a outros produtos do 
extenso portfólio da JBL, representada no design do logo colocado na ponte do 
tweeter.

Competitivamente ajustadas
Para a maioria das marcas é suficiente as colunas de prateleira e uma aprovação 
superficial  de curvas de resposta de frequência. Não é o caso da JBL. Não 
queremos apenas ouvir as nosssa colunas contra  a concorrência - nós colocamo-
las lado a lado para garantir que cada linha tem a consistência do som com 
assinatura JBL, reconhecido pr todos os que se interessam por áudio. Isto é 
apenas parte de um longo processo de desenvolvimento empreendido pelos 
melhores engenheiros de transdutores no mundo, para oferecer a melhor 
experiência de audição, ao melhor preço.

Rigoroso Teste Fiabilidade
As colunas JBL Stage1 são submetidas a testes de ambiente que destruiriam 
outras colunas. JBL congela, coze, sacode, faz explodir com luz ultravioleta e 
deixa-as na potência máxima durante dias.

Engenharia de valor
Com o objectivo de fornecer o ótimo som JBL a um preço acessível, os nossos 
engenheiros valorizam a engenharia das da  Serie Stage1 para transmitir um 
grande som a um preço acessível.
Inclui
Stage1 621 
2 x Colunas
2 x Grelhas
8 x Parafusos
8 x Clip velocidade 2 x 
Emblemas logo JBL  

Stage1 9631 
2 x Colunas
2 x Grelhas
8 x Parafusos
8 x Clips 
velocidade 

Stage1 601C 
2 x Colunas
2 x Grelhas
8 x Parafusos
8 x Clips velocidade 2 x 
Tweeters
2 x Emblemas logo JBL 

Especificações técnicas
Stage1 621 
Colunas de carro duas- vias  
6-1/2" (160mm) Potência funcionamento:
35Wrms, pico175W  Sensibilidade (@
2.83V): 90dB
Frequência resposta: 55Hz – 20kHz
Impedância nominal: 4 ohms

Stage1 9631 
Colunas carro três vias 6" x 9" (152mm x 
230mm)
Potência funcionamento: 60Wrms, pico 
300W Sensibilidade (@ 2.83V): 89dB
Frequência resposta: 50Hz – 21kHz
Impedância nominal: 4 ohms

Stage1 601C 
Sistema de Componentes de carro duas vias 
6-1/2" (160mm)
Potência funcionamento: 40Wrms, pico
200W  Sensibilidade (@ 2.83V): 90dB
Frequência resposta: 55Hz – 20kHz
Impedância nominal: 4 ohms
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