Compact Sound
Zestaw głośnikowy

Elastyczne, skalowalne rozwiązanie do emisji
tła muzycznego o szerokim zakresie zastosowań
architektonicznych, np. w sklepach, biurach czy
restauracjach.
Pięć wymiennych modeli tworzy

systemy, które mogą być skutecznie

elastyczne kombinacje zapewniające

i niedrogo konfigurowane: subwoofer

lepszy dźwięk, mniejszy rozmiar

i głośniki satelitarne do montażu

i prostą instalację

powierzchniowego, subwoofer i głośniki

Firma Bosch przedstawia nową serię

satelitarne do montażu sufitowego oraz

małych, łatwych w instalacji zestawów

głośnik podwieszany.

głośnikowych Compact Sound.

Wszystkie modele można ze sobą łączyć,

Głośniki z serii Compact Sound to

by uzyskać optymalne rezultaty. Głośniki

doskonałe połączenie niezrównanej

z serii Compact Sound wyróżniają się

jakości i konstrukcji niewielkich

na tle innych dostępnych na rynku

rozmiarów. W skład serii wchodzi

zestawów, ponieważ są wyjątkowym

pięć modeli pasujących do siebie pod

połączeniem doskonałej jakości dźwięku

względem estetycznym i parametrów

firmy Bosch, stylowego wyglądu, małych

dźwiękowych. Modele tworzą pełne

rozmiarów i prostej instalacji.

Najważniejsze funkcje systemu:


Źródło tła muzycznego w obudowie: Kup
gotowy do użycia system lub zestawiaj
i łącz modele satelitarne z dowolnym
subwooferem, aby uzyskać żądany wygląd
lub spełnić wymagania dotyczące instalacji.



Bezpośrednie połączenie głośników satelit
z subwooferem — znacznie upraszcza
okablowanie.



Zbalansowane obwody krzyżowe
bezproblemowo łączą wyjścia tych wysokiej
jakości głośników, dlatego sam system audio
staje się dźwiękowo „niezauważalny” —
słychać wyłącznie muzykę.



Subwoofery wyposażone są w 8-calowy
głośnik basowy, który umożliwia
zwiększenie poziomu wyjścia LF i uzyskanie
przyjemniejszych dźwięków przy niskiej
głośności.



Obsługa połączeń audio 100 W, 70/100 V
i 4/8 omów.

Wysokiej jakości dźwięk
i akustycznie symetryczny
punkt krzyżowy eliminują
efekt subwoofera,
dzięki czemu zestaw
jest dźwiękowo
„niezauważalny”.

Montaż podwieszany


2-calowy szerokopasmowy przetwornik — dopasowany akustycznie
do sufitu i wersji z satelitami do montażu powierzchniowego.



Kompaktowa konstrukcja, atrakcyjny wygląd.



Ukryte przewody z wtyczką typu Phoenix zapewniające łatwe
okablowanie.



Kabel do montażu podwieszanego z certyfikatem UL w zestawie.



Zaprojektowane wyłącznie do użytku z subwooferami z serii
Compact Sound do montażu sufitowego lub powierzchniowego.



Dostępne w białym kolorze.

Sufitowe


Szybka instalacja dzięki nakładkom mocującym pasującym do
praktycznie każdego sufitu.



4-stykowe złącza Phoenix w głośnikach satelitarnych do montażu
sufitowego upraszczają instalację okablowania.



Dopuszczone do użytku w zastosowaniach sygnalizacyjnych
i sufitach podwieszanych zgodnie z klasyfikacjami UL 2043/1480.



Szablony otworów do montażu sufitowego i wszystkie akcesoria
do montażu w zestawie.



Dostępne w białym kolorze.

Montaż powierzchniowy

* Produktów nie przedstawiono na skali.



Uproszczony montaż satelit — skraca czas instalacji, jednocześnie
zapewniając wyjątkowe brzmienie i zakres ruchu.



Elegancki subwoofer z pełną maskownicą doskonale wtapia się
w otoczenie.



Obsługa stereo o 8-omowych połączeniach audio.



Uchwyt ścienny do szybkiego montażu w zestawie.



Subwoofer i satelity o kompaktowych rozmiarach zapewniają
doskonałe brzmienie.



Wykończenie w kolorze białym lub czarnym.

Tradycja jakości i innowacji
Od 125 lat marka Bosch kojarzy się nieodmiennie
z jakością i niezawodnością. Firma Bosch jest
światowym dostawcą innowacyjnych technologii
wspartych najwyższymi standardami serwisu
i obsługi klienta.
Dział Bosch Security Systems oferuje wyjątkowo
szeroki zakres produktów i systemów
zabezpieczeń, komunikacyjnych i nagłaśniających,
wykorzystywanych codziennie na całym świecie
w tak różnorodnych zastosowaniach, jak obiekty
rządowe, użyteczności publicznej, mieszkalne,
a także firmy i placówki edukacyjne.

PARAMETRY TECHNICZNE LB6 SW100

subwoofer do montażu
powierzchniowego

LB6 S

satelita do montażu
powierzchniowego

LC6 SW100

subwoofer do montażu
sufitowego

LC6 S

satelita do montażu
sufitowego

LP6 S

podwieszane

Pasmo przenoszenia (-10 dB)

42 Hz–300 Hz

180 Hz–20 kHz

45 Hz–300 kHz

180 Hz–20 kHz

180 Hz–20 kHz

Moc wyjściowa

200 W

30 W

200 W

30 W

30 W

Czułość

88 dB

84 dB

88 dB

84 dB

84 dB

Impedancja

podwójna 8-omowa/
16 omów
monofoniczna 4-omowa

monofoniczna
4-omowa

16 omów

16 omów

SPL maks.

114 dB

100 dB

114 dB

100 dB

100 dB

Zasięg dźwięku (poz. x pion.)

Dookólna

150˚ x 150˚

Dookólna

150˚ x 150˚

150˚ x 150˚

Zasięg programu muzycznego
(poz. x pion.)

Dookólna

100˚ x 100˚

Dookólna

100˚ x 100˚

100˚ x 100˚

Przetwornik

200 mm

50 mm

200 mm

50 mm

50 mm

Zakres regulacji uchwytu
(poz. x pion.)

Montowany na stałe

160˚ x 60˚

Nie dot.

Nie dot.

Nie dot.

Złącza

Phoenix (2-stykowy)

Phoenix (2-stykowy)

Phoenix (2-stykowy)

Phoenix (4-stykowy)

Phoenix (4-stykowy)

Stopień ochrony

Drewno (MDF)

ABS (ognioodporne)

Stal i ABS
(ognioodporne)

Stal i ABS
(ognioodporne)

ABS (ognioodporne)

Odczepy transformatora

100 W, 50 W,
25 W, 12,5 W

Nie dot.

100 W, 50 W,
25 W, 12,5 W

Nie dot.

Nie dot.

Wymiary (wys. × szer. × dł.)

400 x 400 x 230 mm

115 x 85 x 95 mm

316 mm x 373 mm

119 mm x 135 mm

201 mm x 113 mm

0,5 kg

9,52 kg

0,82 kg

0,73 kg

Masa netto (pojedyncze urządzenie) 12,05 kg
Masa wysyłkowa
Akcesoria dołączone do zestawu

1 subwoofer i 4 satelity: 18,26 kg
Uchwyt do montażu
ściennego, klucz
sześciokątny
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Uchwyt do montażu
ściennego, klucz
sześciokątny

1 subwoofer i 4 satelity: 19,05 kg
Pierścień C,
szyny do paneli

Pierścień C

2,04 kg para
Kabel do
podwieszania

