
 

  

 Aankondiging JBL L100 Classic 75 
 

  

 

Met een 75-jarig jubileum heeft JBL natuurlijk heel wat moois om op terug te kijken. 

Met haar roots in de professionele sector zijn er immers maar weinig luidspreker 

merken die internationaal zoveel voor de hifi-, film- en muziekindustrie betekend 

hebben als JBL. Eén pareltje heeft altijd een speciaal plekje gehouden in het oranje 

hart van JBL. Ontsproten in de studio, groot geworden in de huiskamer en 

uitgegroeid tot meest herkenbare JBL speaker in haar  lange historie, de L100. Geen 

wonder dus dat JBL ter viering van haar 75-jarig bestaan juist dit model in een 

Limited Edition feest-outfit steekt! 

 

  

Crispy 

In de jaren 70 was er vrijwel geen studio zonder JBL Monitor. Die heerlijke West 

Coast Sound met zijn enorme power en vervormingsvrije energie trok al snel de 

aandacht van de serieuze thuis genieter. JBL’s huiskamer uitvoering van de 4310 



 

professionele monitor sloeg dan ook in als een bom. Gedoopt tot de L100 met 

iconische foamgrill in zwart, blauw of oranje werd het de beste verkopende 

luidspreker ooit. Ruim een jaar geleden introduceerde JBL de reïncarnatie van die 

legende. Zelfde naam, zelfde uiterlijk maar technisch volledig van nu. De volle, crispy 

‘vuur alles maar op mij af want ik hou er van’ weergave heeft hij behouden maar dan 

wel met ruim 50 jaar meer verfijning. 

 

 

 

JBL L100 Classic 75 

De JBL L100 Classic 75 is alles wat we waarderen aan de L100 maar dan in een 

super chique Teak Wood Fineer afwerking op alle panelen, inclusief het front. De 

diepe kleuren van de kast contrasteren geweldig met de L100’s typische geblokte 

zwarte Quadrex Foam grill die trots gemarkeerd wordt door een goud/zilveren Special 

Edition JBL Logo. Met zijn gelimiteerde productierun van 750 paar, individuele 

nummering en exclusieve gedenkteken op de achterzijde, gesigneerd door Chief 

Engineer Chris Hagen, kerft de L100 Classic 75 zijn legendarische status nog dieper 

in de schitterende historie van JBL. 

 

 

 

Party Time 

Ook akoestisch hebben Chris en zijn team de puntjes nog iets scherper op de i gezet. 

Met een verbetering van de ophanging van de woofer, nog verder geoptimaliseerd 

cross-over en premium Bi-Wire aansluitterminals pronkt de L100 Classic 75 ook 

muzikaal nog meer met zijn veren. Met nog net dat beetje meer drive en 

enthousiasme. Standaard geleverd samen met de JS120 stands in een speciaal voor 

de L100 Classic 75 ontwikkelde krat met Limited Edition Logo’s is zelfs de verpakking 

een trots bezit. Top dat we dit feestje met JBL mogen vieren, op naar de volgende 

75! 

  

De JBL L100 Classic 75 inclusief JS120 verwachten wij medio April te kunnen 

leveren. De adviesprijs volgt zodra deze bij ons bekend is maar wees alvast 

gewaarschuwd want op want op, is op… 

  

 

 


