Compact Sound
Reproduktorový systém

Flexibilní, škálovatelné řešení pro hudbu na pozadí
(BGM) pro širokou škálu prostředí, včetně prodejen,
kanceláří a restaurací.

Pět zaměnitelných modelů poskytuje

umožňují efektivnější a ekonomičtější

flexibilní kombinace pro výraznější

přizpůsobení kompletních systémů:

zvuk, menší velikost a snadnou

subwoofer a satelitní reproduktory pro

instalaci.

montáž na povrchy, subwoofer a stropní

Společnost Bosch uvádí novou

satelitní reproduktory a závěsný

řadu reproduktorů Compact Sound

reproduktor.

představující audio produkty malého
formátu.

Jednotlivé modely lze navzájem
kombinovat a dosáhnout tak optimálních

Řada reproduktorů Compact Sound

výsledků dle místa instalace. Všechny se

je vytvořena tak, aby poskytovala

navíc odlišují od ostatních dostupných

nesrovnatelný poměr výkon/velikost

produktů unikátní kombinací prvotřídní

v kategorii audio produktů malého

kvality zvuku Bosch, stylovým designem,

formátu. Řada obsahuje pět akusticky

menší velikostí a snazší instalací.

a esteticky sladěných modelů, které

Společné funkce systému:


„BGM“ v krabici: Zakupte kompletní systém
nebo vybírejte a kombinujte satelitní modely
s libovolným subwooferem dle požadavků
na vzhled a instalaci.



Přímé spojení satelitů se subwooferem –
výrazně zjednodušuje zapojení.



Vyvážené křížené okruhy bezproblémově
kombinují výstup těchto vysoce kvalitních
reproduktorů, takže se zdá, že žádný
audiosystém není... jen hudba.



Subwoofery obsahují velký 8palcový basový
reproduktor pro lepší NF výstup a příjemnější
zvuk při nižší hlasitosti.



Podporuje 100W, 70/100V a 4/8ohmové
audiopřipojení.

Vysoce kvalitní audio
s akusticky vyváženým
dělicím kmitočtem
eliminuje lokalizovaný
subefekt, čímž systém
akusticky „zmizí“.

Závěsná montáž


2palcový měnič s plným rozsahem – akusticky doplňující stropní
a povrchové satelitní verze.



Atraktivní a kompaktní vzhled.



Skryté vodiče s průchozí zástrčkou Phoenix pro snadné zapojení.



Kabel s certifikací UL pro rychlou závěsnou montáž součástí
dodávky.



Navrženo pro exkluzivní použití se stropními nebo povrchovými
subwoofery Compact Sound.



K dispozici v bílé barvě.

Stropní


Rychlá instalace díky montážním úchytům pro téměř všechny
stropní konstrukce.



4kolíkové konektory Phoenix na stropních satelitních
reproduktorech podporují průchodové zapojení.



Certifikace UL 2043/1480 umožňuje použití v signalizačních
aplikacích a v otevřených prostorech.



Šablony pro stropní výřezy a veškeré montážní příslušenství jsou
součástí dodávky.



K dispozici v bílé barvě.

Povrchová montáž

* Produkty nejsou zobrazeny v měřítku.



Zjednodušená montáž satelitních reproduktorů – umožňuje
rychlejší instalaci a současně značnou pohyblivost a rozsah.



Atraktivní vzhled subwooferu s mřížkou na celé přední straně
perfektně splyne s prostředím.



Podporuje stereo provoz s 8ohmovými audiopřipojeními.



Zásuvná konzola pro rychlou montáž je součástí dodávky.



Kompaktní subwoofer a satelitní reproduktory nabízí překvapivý
poměr výkon/velikost.



K dispozici v černé nebo bílé barvě.

Tradice kvality a inovace
Jméno Bosch je už 125 let synonymem kvality
a spolehlivosti. Bosch je dodavatel inovativních
technologií s celosvětovou působností,
zajišťovaných nejvyššími standardy služeb
a podpory.
Bosch Security Systems nabízí široký
sortiment zabezpečovací techniky,
komunikačních a ozvučovacích řešení, na které
se spoléhají při každodenním používání po
celém světě, od vládních institucí přes místa
určená k shromažďování široké veřejnosti až
po komerční prostory, školy a domácnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

LB6 SW100

povrchový subwoofer

LB6 S

povrchový satelitní
reproduktor

LC6 SW100
stropní subwoofer

LC6 S

stropní satelitní reproduktor

LP6 S
závěsný

Frekvenční odezva (−10 dB)

42 Hz – 300 Hz

180 Hz – 20 kHz

45 Hz – 300 kHz

180 Hz – 20 kHz

180 Hz – 20 kHz

Zatížitelnost

200 W

30 W

200 W

30 W

30 W

Citlivost

88 dB

84 dB

88 dB

84 dB

84 dB

Impedance

Duální 8ohmová /
mono 4ohmová

16 ohmů

mono 4 ohmy

16 ohmů

16 ohmů

Maximální SPL

114 dB

100 dB

114 dB

100 dB

100 dB

Hlasové pokrytí (H x V)

Všesměrový

150˚ x 150˚

Všesměrový

150˚ x 150˚

150˚ x 150˚

Pokrytí hudebním programem
(H x V)

Všesměrový

100˚ x 100˚

Všesměrový

100˚ x 100˚

100˚ x 100˚

Měnič

200 mm

50 mm

200 mm

50 mm

50 mm

Rozsah nastavení konzol (H x V)

Pevný

160˚ x 60˚

Není k dispozici

Není k dispozici

Není k dispozici

Konektory

Phoenix (2kolíkový)

Phoenix (2kolíkový)

Phoenix (2kolíkový)

Phoenix (4kolíkový)

Phoenix (4kolíkový)

Ocel a ABS
(ohnivzdorný)

ABS (ohnivzdorný)

Kryt

Dřevo (MDF)

ABS (ohnivzdorný)

Ocel a ABS
(ohnivzdorný)

Odbočky transformátoru

100 W, 50 W,
25 W, 12,5 W

Není k dispozici

100 W, 50 W,
25 W, 12,5 W

Není k dispozici

Není k dispozici

400 x 400 x 230 mm

115 x 85 x 95 mm

316 x 373 mm

119 x 135 mm

201 x 113 mm

12,05 kg

0,5 kg

9,52 kg

0,82 kg

0,73 kg

Rozměry (v × š × h)
Čistá hmotnost
(jednotlivé jednotky)
Přepravní hmotnost
Obsažené příslušenství

1 subwoofer a 4 satelitní reproduktory: 18,26 kg
Nástěnný držák;
imbusový klíč
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Nástěnný držák;
imbusový klíč

1 subwoofer a 4 satelitní reproduktory: 19,05 kg
C-kroužek, lišty na
stropní desku

C–kroužek

2,04 kg/pár
Závěsný kabel

