Prvotřídní stropní reproduktor LC20
Nejmodernější stropní reproduktor

Dva nové modely prvotřídních stropních reproduktorů
doplňují nabídku uživatelsky příjemných zvukových řešení
společnosti Bosch.

Modely LC20-PC60G6-6 (6,5” dvoupásmový)
a LC20-PC60G6-8 (8” dvoupásmový) byly navrženy
jako nejpokročilejší stropní reproduktory, jaké
jsou aktuálně k dispozici, se špičkovým výkonem
ve všech detailech.
Ve srovnání s aktuální nabídkou stropních
reproduktorů Bosch každá samostatná jednotka
obsahuje vyhrazený kompresní ovladač pro
lepší vysokofrekvenční výkon a ovládání pokrytí.
Zjednodušené zapojení a inovativní integrovaný
montážní hardware umožňují rychlejší instalaci
v řadě různých stropních dutin a konstrukcí.
K uživatelsky příjemné instalaci a nízkoprofilovému
vzhledu, které zákazníci od audio produktů
společnosti Bosch očekávají, oba modely navíc nabízí
větší výkon (100 W), vyšší výstup (113 dB / 114 dB)
a větší úhel pokrytí (100˚/120˚), čímž doplňují
produktovou řadu o novou luxusní možnost.
Prvotřídní stropní reproduktor LC20 posouvá kvalitu
zvuku a estetiku stropních aplikací na novou úroveň.

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

Prvky prvotřídního stropního reproduktoru
 Vysoce výkonný kompresní
ovladač vytvořený společností
Bosch. Extra široký VF rozptyl
poskytuje extrémně rovnoměrné
pokrytí místnosti.


Basový reproduktor s vysokým
zdvihem nabízí dramatické
rozšíření nízkých frekvencí.
Zesílená ocelová zadní
část poskytne stabilní kryt

(přední, s mřížkou)

(přední, bez mřížky)

minimalizující ztrátu akustiky.


Čtyřbodový svorkový
mechanismus a integrované
montážní nožky umožňují rychlou
instalaci na strop.



Odnímatelné průchozí konektory
signálu typu Phoenix usnadňují
zapojení při instalaci. Přepínač
pro 8Ω / 70V / 100V provoz.



Plně zesílený ozvučovač ABS UL
zajišťuje dlouhou životnost. Plně

(zadní strana)

vyhovuje standardům UL 1480
a 2043.

Tradice kvality a inovace
Jméno Bosch je už více než 100 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

LC20-PC60G6-6

LC20-PC60G6-8

50–20 kHz

40–20 kHz

Pokrytí

100˚

120˚

VF zatížitelnost

200 W program, 100 W růžový šum

200 W program, 100 W růžový šum

Kmitočtové pásmo (-10 dB)

Citlivost (SPL 1 W / 1 m)

87 dB

88 dB

Maximální vypočtené SPL

107 dB prům., 113 dB špička

108 dB prům., 114 dB špička

Impedance

10 ohmů

10 ohmů

NF měnič

165 mm

200 mm

VF měnič

35mm kompresní ovladač

35mm kompresní ovladač

70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 ohmů

70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 ohmů

100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 ohmů

100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 ohmů

Odnímatelné 4kolíkové pojistky

Odnímatelné 4kolíkové pojistky

(Blok Phoenix/Euro) & keramika (EVAC)

(Blok Phoenix/Euro) & keramika (EVAC)

Velikost šňůry max. 12 AWG (2,5 mm)

Velikost šňůry max. 12 AWG (2,5 mm)

Kryt

ABS plastový (UL94V-0) ozvučovač, ocelová zadní část

ABS plastový (UL94V-0) ozvučovač, ocelová zadní část

Mřížka

Ocelová mřížka barevně sladěná s látkou

Ocelová mřížka barevně sladěná s látkou

Odbočky transformátoru

Konektory

Rozměry (V x H)

260 × 280 mm

324 × 327 mm

Velikost výřezu

248 mm

294,3 mm

Čistá hmotnost

7 kg

8 kg

Přepravní hmotnost

16,83 kg

20,23 kg

Podpůrný hardware

C-kroužek, můstek pro stropní desku

C-kroužek, můstek pro stropní desku

Schválení

UL1480, 2043; CE

UL1480, 2043; CE
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