
Trójdrożna konstrukcja z podwójnym basem 165mm, trzema głośnikami 
średniotonowymi 100mm oraz głośnikiem wysokotonowym w tubie EOS.

Firma JBL®, wieloletni lider w przemyśle muzycznym, łączy w serii JBL Loft jakość i korzystną cenę. Kolumny podłogowe 
JBL Loft 50 odtwarzają niewiarygodne soprany i basy, jakich spodziewałby się po znacznie potężniejszych i droższych 
kolumnach. Dwa głośniki basowe 165mm zamontowane na bocznych ściankach pozwalają na generowanie potężnego 
basu. Smukła konstrukcja kolumn nie tylko będzie świetnie wyglądać w nowoczesnych salonach, ale dzięki konstrukcji 
trzech głośników średniotonowych i jednego wysokotonowego umieszczonego na wysokości uszu pozwoli Ci usłyszeć 
wszelkie niuanse muzyki i ścieżek filmowych nawet na dużych poziomach głośności. Wszystkie głośniki są konstrukcjami 
PolyPlas, które znacząco redukują zniekształcenia a głośnik wysokotonowy to słynna tuba EOS™ (Elliptical Oblate 
Spheroidal), ekskluzywna konstrukcja JBL dostarczająca najwyższą jakość dźwięku na dużej przestrzeni pokoju. Para 
głośników JBL Loft 50 może być wszystkim, czego potrzebujesz do zmiany Twojego nagłośnienia – z banalnego na 
fenomenalne. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przetwornik niskotonowy: 2x 165mm (6½") głośnik basowy PolyPlas
Przetwornik średniotonowy: 3x 100mm (4") głośnik średniotonowy PolyPlas
Przetwornik wysokotonowy: 25mm (1") tekstylna kopułka w tubie EOS
Zalecana moc wzmacniacza: 10-250 W RMS
Pasmo przenoszenia: 37Hz – 20kHz 
Impedancja nominalna: 8 Ω
Efektywność:  91dB (2.83V/1m)
Konstrukcja obudowy:  Wentylowana
Wymiary (w x sz x g): 1078 x 180 x 300 mm
Waga: 12,5 kg

Finish:The JBL® brand, a longstanding leader in the music industry, combines affordability and performance in the JBL Loft 
Series. The JBL Loft 50 floorstanding loudspeakers reproduce all the incredible highs and lows that you’d expect 
from much bulkier and more expensive speakers. Dual 165mm (6-1/2") woofers mounted on each side of the cabinet 
allow this speaker to produce thunderous bass. The slim tower design not only looks great in modern home settings, 
it houses triple midrange drivers and one high-frequency driver at ear level, so you hear all the subtlety of complex 
musical vocals and dialogue, even at high volumes. All of the drivers are of PolyPlas™ construction, which reduces audio 
breakup and distortion, and the high-frequency driver integrates an Elliptical Oblate Spheroidal™ (EOS) waveguide, 
a JBL exclusive technology that delivers consistent sound quality over a wide listening area. A pair of JBL Loft 50 
speakers may be all you need to upgrade your audio system from ho-hum to phenomenal.

Three-way dual 165mm (6-1/2") floorstanding loudspeaker with triple 100mm (4")  
midrange drivers and soft-dome high-frequency driver with EOS waveguide

JBL® LOFT 50

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Low-frequency transducer:  Two 165mm (6-1/2") PolyPlas cones

Midrange transducers:  Three 100mm (4") PolyPlas cones

High-frequency transducer:  25mm (1") soft dome on EOS waveguide

Power handling:  10 – 250 watts

Frequency response:  37Hz – 20kHz

Nominal impedance:  8 ohms

Sensitivity (2.83V/1m):  91dB

Enclosure type:  Ported

Connector type:  Binding post

Dimensions (H x W x D):  1078mm x 180mm x 300mm (42-1/2" x 7-1/8" x 11-7/8") 

Weight:  12.5kg (27.5 lb) each 
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MS-8 System 
Integration Digital 
Processor
Automatic equalizer for great sound from any 
car audio system.

The heart of the MS-8 is a powerful digital signal processor that’s like a little computer. A  
computer is only as good as the programs that run on it, and it’s our custom programming that 
makes the MS-8 so powerful. Just follow the step-by-step setup procedure, and the MS-8 
maximizes frequency response, bass performance, dynamics, clarity, detail and stereo  
imaging – every important parameter of sonic greatness – from virtually any combination of 
factory-installed and/or aftermarket components. And after it works its magic, you’ll enjoy your 
favorite music like never before. If you’re a hard-core car audio enthusiast or you want to try 
your hand at making some adjustments yourself, the MS-8 will let you change the sound to suit 
your preference. If you make a mistake, resetting the original settings is as simple as pressing a 
button. No apology necessary.

FEATURES 

Superior Performance from Any System – Improves every measure of audio performance 
(frequency response, bass performance, dynamics, clarity, detail and stereo imaging) from any 
combination of OEM and aftermarket components

Easy, Step-by-Step Setup – Simple menu-driven setup process makes configuring the entire 
system easy.

Optimizes Up to Eight Input Channels – Sums and conditions the input signal for Logic 7® 
processing and acoustic equalization 

Automatic DSP Equalization – Improves tonal accuracy by automatically compensating for the 
sonic characteristics of the speakers, electronics and vehicle interior 

Automatic DSP Time Correction – Automatically ensures that the sound from all speakers 
arrives at the listeners’ ears simultaneously, in up to four individual seating positions, dramatically 
improving clarity and imaging

Sophisticated Crossover Functions – Precise, user-selectable crossover points and crossover 
slopes for up to eight separate outputs

Logic 7 Surround Processing – Creates a realistic 5.1- or 7.1-channel surround experience from 
two-channel source material
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CECHY
Dwa głośniki basowe 165mm zamontowane na bokach obudowy
•	 Papierowe membrany wzmocnione kopolimerem dla zapewnienia sztywności i tłumienia 

podziałów 
•	 Zapewniają pokrycie szerokiej powierzchni odsłuchowej
•	 Produkują potężny, czysty i zwarty bas 
•	 Minimalne zniekształcenia i podziały membran

Trzy głośniki średniotonowe 100mm
•	 Papierowe membrany wzmocnione kopolimerem dla zapewnienia dodatkowej sztywności i 

tłumienia podziałów
•	 Dostarczają czyste dialogi i wokale muzyczne na dużą powierzchnię odsłuchową
•	 Minimalne zniekształcenia i podziały membran dla czystego, pełnego detali zakresu średnich 

tonów

Głośnik wysokotonowy 25mm z miękką kopułką w tubie EOS
•	 Wysoka czułość i szybka reakcja na transjenty
•	 Poprawiona czytelność i selektywność w złożonych, kompleksowych ścieżkach dźwiękowych 

i pasażach muzycznych
•	 Zredukowane zniekształcenia dają bardziej naturalny, realistyczny dźwięk 
•	 Tuba EOS zapewnia zrównoważoną jakość dźwięku na dużej powierzchni odsłuchowej

WYPOSAŻENIE
• ekstremalnie sztywna, gęsto wzmocniona obudowa z MDF
• port bass-reflex FreeFlow™ zapewniający optymalne strojenie głośników basowych
• zwrotnica Straight-Line Signal Path™ zapewnia minimalne straty dzięki skróconej drodze od 

wejścia do gniazd głośnika oraz wyrównane brzmienie całej serii Loft
• złącza obsługujące wiele różnych opcji podłączania przewodów
• potężne i wolne od zniekształceń brzmienie na każdym poziomie głośności
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