LC20 Premium-lofthøjttalere
Det mest moderne inden for loftslyd

To nye Premium lofthøjttalermodeller i sortimentet
af brugervenlige lydløsninger fra Bosch.

LC20-PC60G6-6 (6,5" to-vejs) og LC20-PC60G6-8
(8" to-vejs) er udviklet til at være de mest
avancerede lofthøjttalere, der fås på markedet
i dag - med overlegen ydeevne i hver eneste detalje.
De enkelte selvstændige enheder er udstyret
med en dedikeret kompressionsdriver til at levere
forbedret højfrekvent ydeevne og dækningskontrol
i sammenligning med andre lofthøjttalere fra
Bosch. Forenklet kabelføring og innovative, nye
integreret monteringsbeslag giver mulighed for
hurtigere montering i en lang række loftshulrum
og bygningsværker.
Begge modeller har øget effekthåndtering (100 watt),
højere udgangseffekt (113 dB/114 dB) og bredere
dækningsvinkler (100˚/120˚), er nemme at montere
og har det diskrete design, som installatører
forventer af lydprodukter fra Bosch, og udgør
en ny avanceret valgmulighed i sortimentet.
LC20 Premium-lofthøjttalere udgør et nyt niveau
af lydkvalitet og æstetik for loftsinstallationer.

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

Premium-loftfunktioner
 Højtydende Bosch-fremstillet
kompressionsdriver. Ultrabred
HF-spredning giver utrolig jævn
dækning i hele lokalet.


Bas med lang vandring
giver dramatisk udvidelse
af lavfrekvenser. Forstærket
stålbagside giver et stabilt
kabinet, der mindsker akustisk
tab.

(forfra, gitter på)

(forfra, uden gitter)



Klemmemekanisme med
fire punkter og integrerede
monteringsben gør monteringen
hurtig.



Aftagelige pass-thru
signaltilslutninger af Phoenixtype forenkler kabelføring ved
montering. Niveauvælger med
8 Ω/70 V/100 V.



Fuldt forstærket ABS ULklassificeret lydskærm sikrer lang

(bagfra)

levetid. Overholder standarderne
UL 1480 og 2043.

En tradition med kvalitet og innovation
I mere end 100 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

LC20-PC60G6-6

LC20-PC60G6-8

50-20 kHz

40-20 kHz

Dækning

100˚

120˚

HF-effekthåndtering

200 watt program, 100 watt lyserød støj

200 watt program, 100 watt lyserød støj

Frekvensområde (-10 dB)

Følsomhed (SPL 1 watt/1 m)

87 dB

88 dB

Maks. beregnet SPL

107 dB gennemsnit, 113 dB topværdi

108 dB gennemsnit, 114 dB topværdi

Impedans

10 ohm

10 ohm

LF-transducer

165 mm (6,5")

200 mm (8")

HF-transducer
Transformerniveauer

Stik

35 mm komprimeringsdriver

35 mm komprimeringsdriver

70 V: 60 watt, 30 watt, 15 watt, 7,5 watt, 8 ohm

70 V: 60 watt, 30 watt, 15 watt, 7,5 watt, 8 ohm

100 V: 60 watt, 30 watt, 15 watt, 8 ohm

100 V: 60 watt, 30 watt, 15 watt, 8 ohm

Aftagelig 4-bens med lås

Aftagelig 4-bens med lås

(Phoenix-/Euro-blok) og keramisk (EVAC)

(Phoenix-/Euro-blok) og keramisk (EVAC)

12 AWG (2,5 mm) maks. kabelstørrelse

12 AWG (2,5 mm) maks. kabelstørrelse

Kabinet

Lydskærm i ABS-plastik (UL94V-0), stålbagside

Lydskærm i ABS-plastik (UL94V-0), stålbagside

Gitter

Farveafstemt stålgitter med stof

Farveafstemt stålgitter med stof

Dimensioner (H x D)

260 mm x 280 mm (10,25" x 11")

324 mm x 327 mm (12,76" x 12,87")

Udskæringsstørrelse

248 mm (9,76")

294,3 mm (11,59")

Nettovægt

7 kg (15,4 lb)

8 kg (17,6)

Leveringsvægt

16,83 kg (37,1 lb)

20,23 kg (44,6 lb)

Støttebeslag

C-ring, monteringsplade

C-ring, monteringsplade

Godkendelser

UL1480, 2043, CE

UL1480, 2043, CE
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