LC20 Premium Ceiling Speakers
Det fremste i takmontert lyd

To nye Premium Ceiling-høyttalermodeller (PC)
er det nye tilskuddet til serien med fastmonterte
lydløsninger fra Bosch.

LC20-PC60G6-6 (6,5” toveis) og LC20-PC60G6-8
(8” toveis) ble utformet for å være de mest
avanserte takhøyttalerne som er tilgjengelige
i dag, med toppytelse i alle detaljer.
Hver frittstående enhet har en egen kompresjonsdriver
for bedre ytelse i høye frekvenser og høyere
dekningskontroll sammenlignet med tidligere
takhøyttalere fra Bosch. Forenklet kabling og
nyskapende integrerte monteringsdetaljer gir
raskere installasjon i en rekke typer takhulrom
og konstruksjonsformater.
Begge modellene har økt musikkeffekt (100 W),
høyere lydtrykk (113 dB / 114 dB), og større
dekningsvinkel (100˚ / 120˚) i tillegg til den
brukervennlig monteringen og lavprofilutseendet
som man forventer i lydprodukter fra Bosch, og gir
serien et nytt kvalitetsalternativ i toppklassen.
LC20 Premium Ceiling Speakers gir et helt nytt
nivå på lydkvalitet og estetikk for takmontering.

Kvalitetslyd med
akustisk balansert
overgangspunkt gjør at
lyden fra basshøyttalerne
ikke virker å komme
fra enkelthøyttalere,
slik at systemet spiller
som en helhet.

Premium Ceiling-egenskaper
 Kompresjonsdriver med høy
ytelse utviklet av Bosch.
Stor spredning av de høye
frekvensene gir svært jevn
dekning i hele rommet.


Basshøyttaler med stor vandring
gir stor utvidelse i det lave
frekvensområdet. Forsterket
stålrygg betyr stivt kabinett
som minsker lydtapet.

(forfra, grill montert)

(forfra, uten grill)



Firepunkters klemmemekanisme
og integrerte monteringsbein
gir rask montering.



Avtakbar signaltilkobling som
støtter gjennomgang (Phoenix)
gjør kablingen enklere. Valgbar
8 Ω / 70 V / 100 V drift.



Fullt forsterket UL-godkjent
ABS-lydskjerm gir lang levetid.
Overholder standardene
UL 1480 og 2043.

(bakfra)

Tradisjon for kvalitet og innovasjon
-I mer enn 100 år har navnet Bosch vært et
begrep for kvalitet og pålitelighet. Bosch er en
av verdens ledende leverandører av innovativ
teknologi, som opprettholdes av den beste
servicen og kundestøtten som finnes.
Bosch Security Systems er stolte over
å kunne tilby et bredt utvalg av sikkerhets-,
kommunikasjons- og lydløsninger som
brukes daglig rundt om i verden, fra statlige
institusjoner og offentlige steder til bedrifter,
skoler og private hjem.

SPESIFIKASJONER

LC20-PC60G6-6

LC20-PC60G6-8

50–20 kHz

40–20 kHz

Dekning

100˚

120˚

Musikkeffekt (høye frekvenser)

200 W program, 100 W rosa støy

200 W program, 100 W rosa støy

Frekvensområde (–10 dB)

Sensitivitet (SPL 1 W/1 m)

87 dB

88 dB

Maksimalt lydtrykk (beregnet)

107 dB gjennomsnittlig, 113 dB spissverdi

108 dB gjennomsnittlig, 114 dB spissverdi

Impedans

10 ohm

10 ohm

Transduser (lavfrekvent)

165 mm (6,5")

200 mm (8")

Transduser (høyfrekvent)
Transformatornivåer

Kontakter

35 mm kompresjonsdriver

35 mm kompresjonsdriver

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

Avtakbar 4-pinners med låsing

Avtakbar 4-pinners med låsing

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

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

12 AWG (2,5 mm) maksimal kabeldimensjon

12 AWG (2,5 mm) maksimal kabeldimensjon

Kabinett

Lydskjerm i ABS-plast (UL94V-0), kanne med stålrygg

Lydskjerm i ABS-plast (UL94V-0), kanne med stålrygg

Grill

Fargekoordinert stålgrill med tekstil

Fargekoordinert stålgrill med tekstil

Mål (H x D)

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

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

Utskjæringsstørrelse

248 mm (9,76")

294,3 mm (11,59")

Nettovekt

7 kg (15,4 pund)

8 kg (17,6 pund)

Forsendelsesvekt

16,83 kg (37,1 pund)

20,23 kg (44,6 pund)

Monteringstilbehør

C-ring, skinne for takfliser

C-ring, skinne for takfliser

Godkjenninger

UL1480 og 2043, CE

UL1480 og 2043, CE
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