LC20 prémium mennyezeti hangszórók
A mennyezeti hangsugárzás legkorszerűbb módja

Két új prémium mennyezeti (PC) hangszórótípussal
bővíti a Bosch felhasználóbarát telepített
hangszórómegoldásait.

Az LC20-PC60G6-6 (6,5"-os kétutas) és LC20PC60G6-8 (8"-os kétutas) hangszóró a ma elérhető
legkorszerűbb mennyezeti hangszórónak készült,
amely minden részletében kiváló teljesítményt nyújt.
Mindegyik önálló egységnek külön
nyomókamrás meghajtója van, amely a magas
frekvenciatartományban jobb teljesítményt és
szélesebb sugárzási tartományt nyújt a Bosch
jelenlegi mennyezeti hangszóróihoz viszonyítva.
Az egyszerűsített bekötéssel és az új innovatív,
integrált rögzítőkészlettel gyorsabban telepíthető
a mennyezeti üregek és építészeti kialakítások
széles körébe.
Az építőipar szereplői által a Bosch hangtechnikai
termékeitől elvárt felhasználóbarát telepítés és
a felületbe simuló megjelenés mellett mindkét
típusra megnövelt terhelhetőség (100 W), nagyobb
teljesítmény (113 dB / 114 dB) és szélesebb
sugárzási szög (100˚ / 120˚) jellemző, vagyis új,
csúcskategóriás választási lehetőségként teljessé
teszik a meglévő választékot.
Az LC20 prémium mennyezeti hangszórókkal
a hangminőség és esztétikus megjelenés új szintje
érhető el a mennyezeti alkalmazásokban.

A kiváló hangminőség
és az akusztikusan
kiegyensúlyozott váltási
pont révén kiküszöbölt
helyi basszushatás szinte
észrevétlenné teszi
a hang forrását.

A prémium mennyezeti hangszórók
jellemzői


A Bosch minőségi
követelményeinek megfelelő
nagy teljesítményű nyomókamrás
meghajtó. Ultraszéles szórás a
magas frekvenciatartományban,
amely az egész helyiségben
rendkívül egyenletes hangzást
biztosít.

(elülső oldal ráccsal)

(elülső oldal rács nélkül)



A nagy kilengésű mélysugárzó
hatásosan terjeszti ki
a hangzást az alacsony
frekvenciatartományra.
A megerősített acél hátoldallal
merevített ház minimalizálja
az akusztikai veszteséget.



A négypontos
kapcsolómechanizmus és az
integrált rögzítőlábak gyors
mennyezeti szerelést tesznek
lehetővé.



A levehető átmenő, Phoenix
jelcsatlakozók egyszerűbbé teszik

(hátoldal)

a bekötést. A kivezetéssel 8 Ω-os
/ 70 V-os / 100 V-os működés
választható.


Az anyagában erősített,
UL minősítésű ABS terelőlap
gondoskodik a hosszú
élettartamról. Mindenben
megfelel az UL 1480 és 2043
szabványnak.

A minőség és innováció hagyománya
A Bosch neve már több mint 100 éve egyet
jelent a minőséggel és megbízhatósággal.
A Bosch világszerte a legmagasabb szintű
szervizzel és támogatással együtt szállítja
innovatív technológiai megoldásait.
A Bosch Security Systems büszke arra,
hogy biztonságtechnikai, kommunikációs és
hangtechnikai megoldások széles választékával
állhat az Ön rendelkezésére, amelyek világszerte
bármilyen alkalmazási formában folyamatosan
megbízható teljesítményt nyújtanak, legyen
szó kormánylétesítményekről és nyilvános
termekről, illetve üzleti vállalkozásokról,
iskolákról és otthoni környezetről.
MŰSZAKI ADATOK

LC20-PC60G6-6

LC20-PC60G6-8

50–20 kHz

40–20 kHz

Szórási szög

100˚

120˚

Nagy frekvenciájú terhelhetőség

200 W (műsor), 100 W (pink zaj)

200 W (műsor), 100 W (pink zaj)

Frekvenciatartomány (-10 dB)

Érzékenység (hangnyomásszint 1 W/1m)

87 dB

88 dB

Legnagyobb számított hangnyomásszint

107 dB átl., 113 dB csúcs

108 dB átl., 114 dB csúcs

Impedancia

10 ohm

10 ohm

Alacsony frekv. jelátalakító

165 mm

200 mm

Magas frekv. jelátalakító
Transzformátor kivezetések

Csatlakozók

35 mm-es nyomókamrás meghajtó

35 mm-es nyomókamrás meghajtó

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

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

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

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

Levehető rögzített 4 érintkezős

Levehető rögzített 4 érintkezős

(Phoenix/Euro blokk) és kerámia (EVAC)

(Phoenix/Euro blokk) és kerámia (EVAC)

vezetékátmérő max. 2,5 mm (12 AWG)

vezetékátmérő max. 2,5 mm (12 AWG)

Ház

ABS műanyag (UL94V-0) terelőlap, acél hátoldali burkolat

Rács

Színben egyező acélrács szövetbevonattal

ABS műanyag (UL94V-0) terelőlap,
acél hátoldali burkolat
Színben egyező acélrács szövetbevonattal

Méretek (ma x mé)

260 mm x 280 mm

324 mm x 327 mm

Kivágás mérete

248 mm

294,3 mm

Nettó súly

7 kg

8 kg

Szállítási súly

16,83 kg

20,23 kg

Tartószerelvény

C-gyűrű, tehertartó elem

C-gyűrű, tehertartó elem

Jóváhagyások

UL1480, 2043; CE

UL1480, 2043; CE
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