Compact Sound
Högtalarsystem

Flexibel och skalbar bakgrundsmusiklösning (BGM)
för en rad olika byggnadsmiljöer, inklusive butiker, kontor
och restauranger.

Fem utbytbara modeller ger flexibla

kompletta system på ett effektivare

kombinationer för större ljud, mindre

och mer ekonomiskt sätt: subwoofer

format och enkel installation

och satellithögtalare för ytmontering,

Bosch introducerar den nya Compact

subwoofer och satellithögtalare för

Sound-högtalarserien med installerade

tak, och en hängande högtalare.

ljudprodukter i mindre format.

Enskilda modeller kan kombineras

Compact Sound-högtalarserien är

för optimala resultat efter

utformad för att ge ett oöverträffat

användningsområde, och samtliga

ljud/storlek-förhållande i kategorin

modeller är fristående och erbjuder en

för installerade ljudenheter med litet

unik kombination av överlägsen Bosch-

format. I den här serien ingår fem

ljudkvalitet, elegant design, litet format

ljudmässigt och estetiskt matchande

och enklare installation.

modeller som gör det möjligt att anpassa

Gemensamma systemfunktioner:


“BGM” i en låda: Köp antingen ett komplett
förpaketerat system eller kombinera olika
satellitmodeller med valfri subwoofer efter
inredning eller installationskrav.



Direktanslutning av satellithögtalare till
subwoofer – förenklar inkopplingen avsevärt.



Med de balanserade delningsfilterskretsarna
går ljuden från de här högkvalitativa
högtalarna in i varandra så att ljudsystemet
verkar försvinna, och bara musiken blir kvar.



Subwoofrarna har en stor 8” woofer för
förbättrad LF-utgång och behagligare ljud
vid lägre volymer.



Med stöd för 100 W, 70/100 V och 4/8 ohm
ljudanslutningar.

Högkvalitativt ljud med
akustiskt balanserad
delningsfilterspunkt som
eliminerar lokaliserade
subwoofereffekter så att
systemet “försvinner”
soniskt.

Hängande montering


2” element med fullt register – matchar tak- och
ytmonterade satellithögtalare akustiskt.



Snygg och kompakt design.



Infälld kabelanslutning med Phoenix-genomföringsplint
för enkel inkoppling.



UL-klassad snabbmonterad kabel för upphängning ingår.



Utformad för exklusiv användning med Compact Sounds
tak- eller ytmonterade subwoofrar.



Finns i vitt utförande.

Tak


Snabbinstallerad design med låsflikar för montering som
passar i stort sett alla takkonstruktioner.



Phoenix-plintar med fyra stift på takmonterade
satellithögtalare med stöd för genomföring.



UL 2043/1480-klassning möjliggör användning
i larmtillämpningar och ventilationsutrymmen.



Utskurna mallar för takmontering och alla
monteringstillbehör ingår.



Finns i vitt utförande.

Ytmontering

* Produkterna visas inte skalenligt.



Förenklad monteringsdesign för satellithögtalare –
möjliggör snabbare installation samtidigt som de
ger mycket god artikulation och stor räckvidd.



Tilltalande subwooferdesign med galler längs hela
fronten – smälter in i den omgivande miljön.



Med stöd för stereo med 8 ohm ljudanslutningar.



Väggfäste för inskjutning och snabb montering ingår.



Kompakt subwoofer och satellithögtalare ger ett
imponerande prestanda/storlek-förhållande.



Finns i svart och i vitt utförande.

Tradition av kvalitet och innovation
I mer än 125 år har namnet Bosch borgat för
kvalitet och pålitlighet. Världen över är vi det
självklara leverantörsvalet för nyskapande
teknik, som backas upp av bästa möjliga
service och support.
Vi på Bosch Security Systems är stolta över
att kunna erbjuda ett omfattande sortiment
med lösningar inom säkerhet, kommunikation
och ljudsystem som används varje
dag i tillämpningar världen över,
från myndighetsanläggningar och allmänna
lokaler till kontor, skolor och i hemmet.

SPECIFIKATIONER

LB6 SW100

ytmonterad subwoofer

LB6 S

ytmonterad satellit

LC6 SW100
taksubwoofer

LC6 S

taksatellit

LP6 S

hängande

Frekvensrespons (-10 dB)

42 Hz–300 Hz

180 Hz–20 kHz

45 Hz–300 kHz

180 Hz–20 kHz

180 Hz–20 kHz

Effekthantering

200 W

30 W

200 W

30 W

30 W

Känslighet

88 dB

84 dB

88 dB

84 dB

84 dB

Impedans

Dubbel 8 ohm/
mono 4 ohm

16 ohm

mono 4 ohm

16 ohm

16 ohm

Maximal SPL

114 dB

100 dB

114 dB

100 dB

100 dB

Rösttäckning (H x V)

Rundtagande

150˚ x 150˚

Rundtagande

150˚ x 150˚

150˚ x 150˚

Täckning för musikprogram (H x V)

Rundtagande

100˚ x 100˚

Rundtagande

100˚ x 100˚

100˚ x 100˚

Element

200 mm

50 mm

200 mm

50 mm

50 mm

Justeringsintervall för fäste (H x V) Fast

160˚ x 60˚

N/A

N/A

N/A

Anslutningar

Phoenix (2 stift)

Phoenix (2 stift)

Phoenix (2 stift)

Phoenix (4 stift)

Phoenix (4 stift)

Kapsling

Trä (MDF)

ABS (brandklassad)

Stål och ABS
(brandklassad)

Stål och ABS
(brandklassad)

ABS (brandklassad)

Transformatoruttag

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

N/A

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

N/A

N/A

Mått (H x B x L)

400 x 400 x 230 mm
(15,75 x 15,75 x
9,06 tum)

115 x 85 x 95 mm
(4,53 x 3,35 x
3,75 tum)

316 x 373 mm
(12,44 x 14,69 tum)

119 x 135
(4,7 x 5,3 tum)

201 x 113 mm
(7,92 x 4,45 tum)

Nettovikt (enskilda enheter)

12,05 kg

0,5 kg

9,52 kg

0,82 kg

0,73 kg

Vikt
Tillbehör som ingår

1 subwoofer och 4 satellithögtalare: 18,26 kg
Väggfäste; insexnyckel
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Väggfäste; insexnyckel

1 subwoofer och 4 satellithögtalare: 19,05 kg
C-ring,
monteringsskenor

C-ring

2,04 kg per par
Upphängningskabel

