Ηχεία οροφής LC20 Premium
Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα ηχεία οροφής

Δύο νέα μοντέλα Premium Ceiling (PC) ηχείων έρχονται
να συμπληρώσουν τις φιλικές προς το χρήστη λύσεις ηχητικών
εγκαταστάσεων της Bosch.

Οι σειρές LC20-PC60G6-6 (6,5” δύο δρόμων) και
LC20-PC60G6-8 (8” δύο δρόμων) σχεδιάστηκαν ως
τα πλέον προηγμένα ηχεία οροφής που διατίθενται
αυτή τη στιγμή στην αγορά, με ανώτερη απόδοση
σε όλες τις λεπτομέρειες.
Κάθε αυτόνομη μονάδα περιλαμβάνει ειδική
διάταξη συμπίεσης για ενισχυμένη απόδοση υψηλών
συχνοτήτων και έλεγχο κάλυψης, σε σύγκριση με τα
τρέχοντα ηχεία οροφής της Bosch. Η απλοποιημένη
καλωδίωση και το πρωτοποριακό ενσωματωμένο υλικό
τοποθέτησης επιτρέπει την ταχύτερη εγκατάσταση
σε μια μεγάλη ποικιλία εσοχών οροφής και μορφών
κατασκευής.
Και τα δύο μοντέλα προσθέτουν την ενισχυμένη
διαχείριση ισχύος (100 W), υψηλότερη έξοδο (113 dB
/ 114 dB), και μεγαλύτερες γωνίες κάλυψης (100˚ /
120˚) στη φιλική προς το χρήστη τοποθέτηση και τη
χαμηλού προφίλ εμφάνιση που αναζητούν οι πελάτες
των προϊόντων ήχου Bosch, συμπληρώνοντας τη σειρά
ως μια νέα, υψηλής τεχνολογίας λύση.
Τα ηχεία LC20 Premium Ceiling παρέχουν νέο επίπεδο
ποιότητας ήχου και αισθητική στις εφαρμογές οροφής.

Υψηλής ποιότητας
ήχος με ακουστικά
ισορροπημένο σημείο
μετάβασης που
απαλείφει τις τοπικές
επιδράσεις, ώστε το
σύστημα να είναι ηχητικά
«αόρατο».

Χαρακτηριστικά ηχείων οροφής
Premium Ceiling


Υψηλής απόδοσης διάταξη
συμπίεσης σχεδιασμένη από τη
Bosch. Η υπερ-ευρεία διασπορά
υψηλών συχνοτήτων διασφαλίζει
εξαιρετικά ομοιόμορφη κάλυψη
σε όλο το χώρο.



Η μεγάλη διασπορά του woofer
διασφαλίζει εξαιρετική επέκταση
χαμηλών συχνοτήτων. Η πλάτη από

(μπροστινό μέρος,
πλέγμα τοποθετημένο)

(μπροστινό μέρος,
χωρίς το πλέγμα)

ενισχυμένο χάλυβα διασφαλίζει
ένα στιβαρό περίβλημα για την
ελαχιστοποίηση των ακουστικών
απωλειών.


Ο μηχανισμός ασφάλισης
τεσσάρων σημείων και
τα ενσωματωμένα πόδια
τοποθέτησης επιτρέπουν γρήγορη
τοποθέτηση στην οροφή.



Οι αποσπώμενοι σύνδεσμοι
σήματος άμεσης σύνδεσης
τύπου Phoenix απλοποιούν
την καλωδίωση εγκατάστασης.

(πίσω πλευρά)

Επιλογέας πηγής με λειτουργία
8Ω / 70 V / 100 V.


Το πλήρως ενισχυμένο με ABS
χώρισμα, με ταξινόμηση UL
εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής.
Πλήρως σύμφωνο με τα πρότυπα
UL 1480 και 2043.

Παράδοση ποιότητας και καινοτομίας
Για πάνω από 100 χρόνια, το όνομα της Bosch
αποτελεί εγγύηση ποιότητας και αξιοπιστίας.
Η Bosch είναι ο παγκόσμιος προμηθευτής
πρωτοποριακών και καινοτομικών τεχνολογικών
συστημάτων που συνοδεύονται από άριστο
επίπεδο εξυπηρέτησης και υποστήριξης.
Η Bosch Security Systems προσφέρει µε
υπερηφάνεια μια τεράστια ποικιλία λύσεων
προστασίας, ασφάλειας, επικοινωνιών και ήχου
στις οποίες βασίζονται καθημερινά εφαρμογές
σε όλο τον κόσμο από κρατικές εγκαταστάσεις
και δημόσιους χώρους μέχρι επιχειρήσεις,
σχολεία και κατοικίες.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

LC20-PC60G6-6

LC20-PC60G6-8

Εύρος συχνοτήτων (-10 dB)

50 - 20kHz

40 - 20kHz

Κάλυψη

100˚

120˚

Χειρισμός ισχύος υψηλών συχνοτήτων

Πρόγραμμα 200 W, ροζ θόρυβος 100 W

Πρόγραμμα 200W, ροζ θόρυβος 100W

Ευαισθησία (SPL 1 W/1m)

87 dB

88 dB

Μέγιστη υπολογισμένη SPL

107 dB μέσος, 113 dB κορυφή

108 dB μέσος, 114 db κορυφή

Σύνθετη αντίσταση

10 Ohm

10 Ohm

Μορφοτροπέας χαμηλών συχνοτήτων

165 χλστ. (6,5 ίντσες)

200 χλστ. (8 ίντσες)

Μορφοτροπέας υψηλών συχνοτήτων
Καλύμματα μετατροπέα

Σύνδεσμοι

Περίβλημα

Διάταξη συμπίεσης 35 χλστ.

Διάταξη συμπίεσης 35 χλστ.

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

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

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

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

Αφαιρούμενη ασφάλιση 4 ακίδων

Αφαιρούμενη ασφάλιση 4 ακίδων

(Phoenix/Euro block) & κεραμικό (EVAC)

(Phoenix/Euro block) & κεραμικό (EVAC)

12AWG (2,5 χλστ.) μέγ. μέγεθος καλωδίου

12AWG (2,5 χλστ.) μέγ. μέγεθος καλωδίου

Χώρισμα από πλαστικό ABS (UL94V-0),

Χώρισμα από πλαστικό ABS (UL94V-0),

πίσω περίβλημα από χάλυβα

πίσω περίβλημα από χάλυβα

Γρίλια

Χρωματικά αντίστοιχο χαλύβδινο πλέγμα με ύφασμα

Χρωματικά αντίστοιχο χαλύβδινο πλέγμα με ύφασμα

Διαστάσεις (Υ x Β)

260 x 280 χλστ. (10,25 x 11 ίντσες)

324 x 327 χλστ. (12,76 x 12,87 ίντσες)

Μέγεθος εγκοπής

248 χλστ. (9,76 ίντσες)

294,3 χλστ. (11,59 ίντσες)

Καθαρό βάρος

7 κιλά (15,4 lb)

8 κιλά (17,6)

Βάρος αποστολής

16.83 kg (37,1 lb)

20.23 kg (44,6 lb)

Υλικό στήριξης

Δακτύλιος C, προσαρμοστικό ψευδοροφής

Δακτύλιος C, προσαρμοστικό ψευδοροφής

Εγκρίσεις

UL1480, 2043; CE

UL1480, 2043; CE
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