ระบบลําโพง
เสียงขนาดกะทัดรัด

โซลูชันเสียงดนตรีแบ็คกราวนด (BGM) ที่ยืดหยุนและปรับขยาย
ได เพื่อการใชงานกับรูปแบบสถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน รานคา
ปลีก สํานักงานและรานอาหาร

รุนที่ใชทดแทนกันไดทั้ง 5 รุนชวยใหการใชงาน

ผสานการใชงานแตละรุนเขาดวยกันไดเพื่อผลลัพธ

และติดตั้งไดงาย

โดดเดนจากผลิตภัณฑอื่นที่มีในตลาดดวยคุณภาพ

คลองตัว ใหเสียงที่สมบูรณยิ่งขึ้นในขนาดที่เล็กลง
Bosch ขอแนะนํากลุมผลิตภัณฑลําโพงเสียงขนาด

กะทัดรัดรูปแบบใหมซึ่งเปนผลิตภัณฑดานเสียงสําหรับ
ติดตั้งที่มีขนาดเล็ก

ที่ดีที่สุดตามวัตถุประสงคการใชงาน และทุกรุนตาง
เสียงเหนือระดับของ Bosch การออกแบบที่ทันสมัย
มีขนาดเล็กและติดตั้งไดงายกวา

กลุมผลิตภัณฑลําโพงเสียงขนาดกะทัดรัดนี้ออกแบบ

มาเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือชั้นเมื่อเทียบกับขนาดการ
ติดตั้งที่เล็ก กลุมผลิตภัณฑนี้มีอยูดวยกัน 5 รุนที่มา
พรอมประสิทธิภาพดานเสียงและความสวยงามที่

ชวยใหปรับแตงระบบเสียงที่สมบูรณแบบไดอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคามากขึ้น ซึ่งประกอบดวย ซับ
วูฟเฟอรและลําโพงแซทเทิลไลทสําหรับติดตั้งบนพื้น

ผิว ซับวูฟเฟอรและลําโพงแซทเทิลไลทสําหรับติดตั้ง
บนเพดานและลําโพงแบบแขวน

คุณสมบัติของระบบที่มีรวมกัน


"BGM" แบบพรอมใชงาน ไมวาจะซื้อระบบที่จัดเปนชุด

สําเร็จมาแลว หรือผสานการใชลําโพงแซทเทิลไลทกับซับ
วูฟเฟอรตางรุนกันเพื่อใหสอดคลองกับความตองการใน
การตกแตงหรือติดตั้ง


เชื่อมตอลําโพงแซทเทิลไลทกับซับวูฟเฟอรไดโดยตรง

จึงชวยลดความซับซอนในการเดินสายสัญญาณไดมาก


วงจรครอสโอเวอรที่สมดุลผสานเอาตพุตที่ไดจากลําโพง

คุณภาพสูงเหลานี้ไดอยางราบรื่น ชวยใหสัญญาณรบกวน
ระบบเสียงหายไปและเหลือไวเพียงเสียงดนตรี


ซับวูฟเฟอรขนาดใหญ 8” ที่ใหเอาตพุต LF มากขึ้นและ
เสียงระดับต่ําที่สมบูรณกวา



รองรับการเชื่อมตอสัญญาณเสียง 100 W, 70/100 V
และ 4/8 โอหม

สัญญาณเสียงคุณภาพสูงที่มีจุด
ครอสโอเวอรที่สมดุลดานเสียง
ชวยใหไมเกิดปญหาสัญญาณ
รบกวนเฉพาะจุดจากซับวูฟ

เฟอร ระบบจึง 'ปราศจาก' เสียง
สัญญาณรบกวน

แบบแขวน


ทรานสดิวเซอรแบบเต็มชวงขนาด 2” ซึ่งเขากันทางเสียงไดอยางสมบูรณกับ
ลําโพงแซทเทิลไลทรุนติดตั้งบนเพดานและรุนติดตั้งบนพื้นผิว



การออกแบบที่สวยงามและกะทัดรัด



การเชื่อมตอสายสัญญาณแบบซอนดวยปลั๊ก Phoenix แบบรอยผานเพื่อการ
เดินสายสัญญาณไดงาย



มาพรอมกับสายเคเบิลมาตรฐาน UL เพื่อการติดตั้งเร็วแบบแขวน



ออกแบบมาใหใชงานโดยเฉพาะคูกับซับวูฟเฟอรเสียงขนาดกะทัดรัดแบบ
ติดตั้งบนเพดานหรือแบบติดตั้งบนพื้นผิว



มีเฉพาะสีขาว

แบบติดเพดาน


การออกแบบเพื่อการติดตั้งไดอยางรวดเร็วดวยแถบการติดตั้งแบบยึดที่เขากันได
กับโครงสรางเพดานแทบทุกแบบ



ขั้วตอ Phoenix 4 ขาบนลําโพงแซทเทิลไลทแบบติดตั้งบนเพดานรองรับการเดิน
สายสัญญาณแบบรอยผาน



ไดมาตรฐาน UL 2043/1480 จึงเหมาะแกการใชในการสงสัญญาณและใน
พื้นที่ชองลมตามมาตรฐาน Plenum



มาพรอมกับแมแบบรอยตัดบนเพดานและอุปกรณเสริมทั้งหมดสําหรับการติดตั้ง



มีเฉพาะสีขาว

แบบติดตั้งบนพื้นผิว

* ภาพผลิตภัณฑไมไดแสดงถึงมาตราสวน



การออกแบบการติดตั้งลําโพงแซทเทิลไลทที่ไมซับซอนชวยใหติดตั้งได
รวดเร็วกวา และใหจุดขยับและชวงการเคลื่อนตัวที่เหมาะสม



การออกแบบซับวูฟเฟอรที่สวยงามที่แสดงตะแกรงแบบเต็มหนาซึ่งเขากันได
ดีกับสภาพแวดลอม



รองรับการใชงานแบบสเตอริโอดวยการเชื่อมตอสัญญาณเสียง 8 โอหม



มาพรอมกับตัวยึดผนังสําหรับการติดตั้งอยางรวดเร็วดวยการเลื่อน



ซับวูฟเฟอรและลําโพงแซทเทิลไลทขนาดกะทัดรัดใหประสิทธิภาพที่นาทึ่งเมื่อ
เทียบกับขนาด



มีใหเลือกระหวางสีดําหรือสีขาว

ตํานานแหงคุณภาพและนวัตกรรม
กวา 125 ปที่ชื่อ Bosch โดดเดนทั้งในดานคุณภาพและความ
นาไววางใจ Bosch คือผูใหบริการระดับโลก ใหคุณเลือกใช
เทคโนโลยีที่เปนนวัตกรรมใหมๆ ที่ไดรับการรองรับดวยการ
บริการและการสนับสนุนที่มีมาตรฐานสูงสุด

ระบบรักษาความปลอดภัยของ Bosch มีความภูมิใจใน

การนําเสนอโซลูชันตางๆ ที่หลากหลาย เชน ระบบเตือน

อัคคีภัย ระบบเตือนการบุกรุก ระบบโทรทัศนวงจรปด และ

ระบบสื่อสาร ซึ่งไดรับความไววางใจในการนําไปประยุกตใช
งานทั่วโลก ตั้งแตอาคารที่ทําการรัฐบาลและสถานที่

สาธารณะ จนถึงองคกรธุรกิจ สถานศึกษา และบานพักอาศัย

ขอมูลจําเพาะ

LB6 SW100

LB6 S

LC6 SW100

LC6 S

LP6 S

ความถีต
่ อบสนอง (-10 dB)

42 Hz - 300 Hz

180 Hz - 20 kHz

45 Hz - 300 kHz

180 Hz - 20 kHz

180 Hz - 20 kHz

ความไว

88 dB

84 dB

88 dB

84 dB

84 dB

อิมพิแดนซ

แบบคู 8 โอหม /
แบบโมโน 4 โอหม

16 โอหม

แบบโมโน 4 โอหม

16 โอหม

16 โอหม

SPL สูงสุด

114 dB

100 dB

114 dB

100 dB

100 dB

รอบทิศทาง

150˚ x 150˚

รอบทิศทาง

150˚ x 150˚

150˚ x 150˚

รอบทิศทาง

100˚ x 100˚

รอบทิศทาง

100˚ x 100˚

100˚ x 100˚

200 มม. (7.87 นิว้ )

50 มม. (1.97 นิว้ )

200 มม. (7.87 นิว้ )

50 มม. (1.97 นิว้ )

50 มม. (1.97 นิว้ )

คงที่

160˚ x 60˚

N/A

N/A

N/A

ขัว้ ตอ

Phoenix (2-ขา)

Phoenix (2-ขา)

Phoenix (2-ขา)

Phoenix (4-ขา)

Phoenix (4-ขา)

วัสดุหม
ุ

ไม (MDF)

ABS (ผานมาตรฐาน
ปองกันอัคคีภย
ั )

เหล็กและ ABS (ผาน
มาตรฐานปองกันอัคคีภยั )

เหล็กและ ABS (ผาน
มาตรฐานปองกันอัคคีภยั )

ABS (ผานมาตรฐาน
ปองกันอัคคีภย
ั )

แทปแยกหมอแปลง

100 W, 50 W,
25 W, 12.5 W

N/A

100 W, 50 W,
25 W, 12.5 W

N/A

N/A

ขนาด (สูง x กวาง x ลึก)

400 มม. x 400 มม. x
230 มม.
(15.75 นิว้ x 15.75 นิว้
x 9.06 นิว้ )

115 มม. x 85 มม. x
95 มม.
(4.53 นิว้ x 3.35 นิว้ x
3.75 นิว้ )

316 มม. x 373 มม.
(12.44 นิว้ x
14.69 นิว้ )

119 มม. x 135 มม.
(4.7 นิว้ x 5.3 นิว้ )

201 มม. x 113 มม.
(7.92 นิว้ x 4.45 นิว้ )

น้าํ หนักสุทธิ (แยกแตละหนวย)

12.05 กก.
(26.55 ปอนด)

0.5 กก. (1.1 ปอนด)

9.52 กก. (21 ปอนด)

0.82 กก. (1.8 ปอนด)

0.73 กก. (1.6 ปอนด)

ซับวูฟเฟอร 1 ตัวกับลําโพงแซทเทิลไลทอก
ี 4 ตัว:
19.05 กก. (42 ปอนด)

2.04 กก. (4.5 ปอนด)
ตอคู

กําลังขับ

ความครอบคลุมของเสียง
(แนวนอน x แนวตัง
้ )

ความครอบคลุมของเสียงดนตรี
(แนวนอน x แนวตัง
้ )
ทรานสดิวเซอร

ชวงการปรับตัวยึด (แนวนอน x
แนวตัง
้ )

ซับวูฟเฟอรแบบติดตั้งบนพื้นผิว

200 W

น้าํ หนักในการขนสง
อุปกรณเสริมทีใ่ หมาดวย
ระบบรักษาความปลอดภัย Bosch

เมื่อตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ Bosch
โปรดไปที่ www.boschsecurity.com หรือสงอีเมลมาที่

© Bosch Security Systems, 2015
พิมพในประเทศเนเธอรแลนด
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
PA-EH-th-01_F01U561393_01

30 W

ซับวูฟเฟอร 1 ตัวกับลําโพงแซทเทิลไลทอก
ี 4 ตัว:
18.26 กก. (40.25 ปอนด)

ตัวยึดสําหรับติดตัง้ บน
ผนัง; ประแจหกเหลีย
่ ม

emea.securitysystems@bosch.com

ลําโพงแซทเทิลไลทแบบติดตั้ง
บนพื้นผิว

ตัวยึดสําหรับติดตัง้ บน
ผนัง; ประแจหกเหลีย
่ ม

ซับวูฟเฟอรแบบติดเพดาน

200 W

แหวนซี, รางกระเบือ
้ ง

ลําโพงแซทเทิลไลทแบบติด
เพดาน

30 W

แหวนซี

แบบแขวน

30 W

สายเคเบิลสําหรับแขวน

