
CAB-27/CAB-47 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Dank je wel voor de aanschaf van deze PJB Speakerkabinet. Er ging veel toewijding en passie in het ontwerpen en bouwen
van dit speakersysteem zonder compromissen, dat een hoog vermogen aankan. Wij bouwen luidsprekerkasten voor de
echte kenners en fijnproevers onder bassisten. Door het lezen van deze handleiding verzeker je jezelf er van dat je de beste
prestaties uit het apparaat haalt en dat het je jarenlang tot dienst zal zijn.

Lees dit eerst
 Lees voor gebruik van het kabinet ALLE instructies door.
 Controleer het product bij ontvangst op mogelijke schades veroorzaakt door transport. Neem contact op met je dealer

als er enige schade zichtbaar is.
 Gebruik dit product nooit in de buurt van water.
 Sluit nooit meer dan een versterker aan op een speaker!
 Gebruik de speaker nooit voor langere tijd op maximaal.
 Plaats deze speaker nooit in de buurt van hittebronnen.
 Zorg ervoor dat er geen vloeistof of andere objecten in de openingen van de speakerkast vallen.
 Gebruik deze speaker niet indien:

1. De buitenzijde duidelijk ernstig beschadigd is.
2. Het blootgesteld is aan vloeistoffen, regen of vocht. 

Speakerkabinet-specificaties

Model Luidsprekers Impe-
dantie

Frequentie-
bereik

Maximum
Vermogen

Afmetingen
BxDxH

Gewicht

Cab-27 1x3”Tweeter
2x7”PJB Woofers

8Ω 30Hz~15kHz 200 W
415x320x330 mm 13,1 kg

Cab-47 1x3”Tweeter
4x7”PJB Woofers

8Ω 30Hz~15kHz 300 W
415x320x430 mm 17,5 kg

Aansluiten van je speakers

Alle PJB speakers zijn voorzien van echte Neutrik NL4MP SPEAKON, luchtdichte luidsprekeringangen met zilveren
contacten voor een lagere weerstand. Ze kunnen een stroomsterkte van 40 ampère aan, waarmee het de iedeale
speakeraansluiting voor bas is. Als je zowel de 2 positieve als de 2 negatieve aansluitingen parallel gebruikt, is iedere each
PJB speaker-connectie in staan om pieken tot op 80 ampère aan te kunnen!

De twee Speakons op het verdiept geplaatste paneel op de achterzijde maken parallel op je versterker aangesloten
speakers mogelijk. Sluit je versterker aan op de ingang en sluit je andere speaker aan op de uitgang. Als je twee
speakerkasten gebruikt is het beter om deze twee direct op de uitgangen van je versterker aan te sluiten. Dit geeft een
lagere weerstand en daarmee een betere geluidskwaliteit. 
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Idealiter zou je deze kabinetten met PJB-versterkers moeten gebruiken, want ze zijn ontworpen om perfect samen te
werken. Sluit je speakerkast aan op de versterker, voordat je deze aan zet. Houd je speakerkabels zo kort mogelijk. 

AANSLUITING

WAARSCHUWING!
Let goed op met het op elkaar zetten van speakerkasten. Zorg ervoor dat de vastgezette wielen of rubber voeten correct in
de insparing van de kasten zitten. Hoger gestapelde kasten zullen een hoger zwaartepunt hebben en ze zullen daarom
minder stabiel zijn. VERPLAATS GEEN speakers en versterkers die gestapeld zijn. Een grote, vallende versterkerconfiguratie
kan jou of anderen ernstig verwonden. Verplaats je versterker en speakers dus met de grootste zorg. Iedere speakerkast
dient met de eigen wielen gereden te worden en niet gestapeld op een ander. En neem geen kortere wegen, waar je later
spijt van krijgt.

Warranty Information

PJB speakers have a warranty period of 2 years, starting from the date of purchase. The buyer must complete and return
the enclosed warranty card within 15 days of purchase.

Note: Warranty terms might differ in different countries. Please consult your local distributor for warranty terms in your
country.

This warranty is provided to original owner, and covers defect in materials or workmanship that occurs in normal use. This
warranty excludes damage that results from abuse, mis-use, accidents, shipping, or repairs or modifications by anyone
other than authorized PHIL JONES BASS representatives. The warranty is void if serial number has been removed.
Should you need service on your speakers, please bring it to the dealer whom you purchased from along with sales slip. If
the unit is purchased online, please contact your seller first.

Further questions, please contact PJB by email info@philjonespuresound.com.
PHIL JONES BASS
American Acoustic Development LLC
8509 Mid County Industrial Dr
St Louis, MO 63114
USA
Tel: 855-227-7510 (855-BASS-510)
www.pjbworld.com
support@philjonespuresound.com
For servicing outside USA please contact our distributor in your country. Information can be found on our website.
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