Compact Sound
Højttalersystem

Fleksibel og skalerbar baggrundsmusikløsning
(BGM) til en lang række arkitektoniske miljøer,
herunder butikker, kontorer og restauranter.

Fem udskiftelige modeller giver

for at tilpasse komplette systemer

mulighed for fleksible kombinationer

mere effektivt og mere økonomisk:

med henblik på at skabe større lyd,

subwoofer og satellithøjttalere til

mindre størrelse og nem montering

overflademontering, subwoofer samt

Bosch introducerer den nye Compact

satelithøjttalere til loftet samt en

Sound-højttalerserie af monterede

pendelhøjttaler.

lydprodukter i mindre format.

De enkelte modeller kan kombineres for

Compact Sound-højttalerserien er

at opnå optimale resultater i henhold

designet til at tilbyde en uforlignelig

til anvendelsesområde, og de skiller

ydelse i forhold til størrelsen i kategorien

sig hver især ud fra andre tilgængelige

for installeret lyd i lille format. Serien

produkter med den unikke kombination

indeholder fem lydmæssigt og æstetisk

af Bosch-lydkvalitet, stilfuldt design,

matchende modeller, som giver mulighed

mindre størrelse og enklere montering.

Fælles systemfunktioner:


„BGM“ i en boks: Køb enten et komplet
færdigpakket system, eller kombiner
forskellige satellitmodeller med valgfri
subwoofer i henhold til indretning og
monteringskrav.



Direkte tilslutning af satellithøjttalere
til subwoofer – forenkler kabelføringen
væsentligt.



Balancerede crossover-kredsløb blander
outputtet fra disse kvalitetshøjttalere,
så lydsystemet næsten forsvinder og kun
efterlader musik.



Subwooferne har en stor 8" bas til forbedret
LF-output og mere behagelige lyde ved lave
lydstyrker.



Understøtter 100 watt, 70/100 V og
4/8 ohms lydtilslutninger.

Højkvalitetslyd med
akustisk afstemt
crossover-punkt
eliminerer den lokale
baseffekt, så systemlyd
„forsvinder“.

Hængende montering


2" transducer med bredt frekvensområde – matcher loftog overflademonterede satellitversioner akustisk.



Attraktivt og kompakt design.



Skjult kabeltilslutning med Phoenix-pass-thru stik til nem
kabelføring.



UL-klassificeret pendelkabel til lynmontering inkluderet.



Designet til brug udelukkende med enten Compact Sounds
loft- eller overflademonterede subwoofere.



Fås med hvid finish.

Loft


Hurtigt monteret design med monteringstabs, der passer
til næste alle loftskonstruktioner.



Firebenet Phoenix-stik på loftsatellithøjttalere understøtter
pass-thru kabelføring.



UL 2043/1480-klassificeringer tillader brug i
signaleringsanvendelser og udluftningssystemer.



Skabeloner til loftsudskæring og alt monteringstilbehør
medfølger.



Fås med hvid finish.

Overflademontering

* Produkter vises ikke i korrekt størrelsesforhold.



Forenklet monteringsdesign til satellitter –
muliggør hurtigere montering og giver samtidig en
bemærkelsesværdig rækkevidde for klang og lyd.



Attraktivt subwooferdesign med gitter i fuld størrelse –
passer ind i miljøet.



Understøtter stereo med 8-ohms lydtilslutninger.



Vægbeslag til hurtig slide-on-montering medfølger.



Kompakt subwoofer og satellitter med overraskende ydelse
i forhold til størrelsen.



Fås i sort eller hvid.

En tradition med kvalitet og innovation
I 125 år har navnet Bosch stået for kvalitet og
pålidelighed. Bosch er den foretrukne globale
leverandør af innovativ teknologi, med den
højeste standard inden for service og support.
Hos Bosch Security Systems er vi stolte af at
kunne tilbyde et stort produktsortiment inden
for tryghed, sikkerhed, kommunikation og lyd.
Løsninger der er til at stole på, og som hver
dag bruges verden over, lige fra opgaver
i regeringsbygninger og offentlige steder
til virksomheder, skoler og private hjem.

SPECIFIKATIONER

LB6 SW100

overfladesubwoofer

LB6 S

overfladesatellit

LC6 SW100
loftssubwoofer

LC6 S

loftsatellit

LP6 S
pendel

Frekvenskurve (-10 dB)

42 Hz-300 Hz

180 Hz-20 kHz

45 Hz-300 kHz

180 Hz-20 kHz

180 Hz-20 kHz

Effekthåndtering

200 watt

30 watt

200 watt

30 watt

30 watt

Følsomhed

88 dB

84 dB

88 dB

84 dB

84 dB

Impedans

Dobbelt 8 ohm/
mono 4 ohm

16 ohm

mono 4 ohm

16 ohm

16 ohm

Maks. SPL

114 dB

100 dB

114 dB

100 dB

100 dB

Taledækning (H x V)

Flervejs

150˚ x 150˚

Flervejs

150˚ x 150˚

150˚ x 150˚

Musikprogramdækning (H x V)

Flervejs

100˚ x 100˚

Flervejs

100˚ x 100˚

100˚ x 100˚

Transducer

200 mm (7,87")

50 mm (1,97")

200 mm (7,87")

50 mm (1,97")

50 mm (1,97")

Justeringsområde for beslag
(H x V)

Fast

160˚ x 60˚

N/A

N/A

N/A

Stik

Phoenix (2 ben)

Phoenix (2 ben)

Phoenix (2 ben)

Phoenix (4 ben)

Phoenix (4 ben)

Kabinet

Træ (MDF)

ABS
(brandklassificeret)

Stål og ABS
(brandklassificeret)

Stål og ABS
(brandklassificeret)

ABS
(brandklassificeret)

Transformerniveauer

100 watt, 50 watt,
25 watt, 12,5 watt

N/A

100 watt, 50 watt,
25 watt, 12,5 watt

N/A

N/A

Dimensioner (H x B x D)

400 mm x 400 mm x
230 mm
(15,75" x 15,75" x
9,06")

115 mm x 85 mm x
95 mm
(4,53" x 3,35" x 3,75")

316 mm x 373 mm
(12,44" x 14,69")

119 mm x 135 mm
(4,7" x 5,3")

201 mm x 113 mm
(7,92" x 4,45")

Nettovægt (individuelle enheder)

12,05 kg (26,55 lb)

0,5 kg (1,1 lb)

9,52 kg (21 lb)

0,82 kg (1,8 lb)

Leveringsvægt

1 subwoofer og 4 satellitter: 18,26 kg (40,25 lb)

Medfølgende tilbehør

Vægbeslag,
unbrakonøgle
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Vægbeslag,
unbrakonøgle

1 subwoofer og 4 satellitter: 19,05 kg (42 lb)
C-ring,
monteringsplader

C-ring

0,73 kg (1,6 lb)
2,04 kg (4,5 lb) pr. par
Ophængningskabel

