ลําโพง LC20 Premium Ceiling Speakers
การออกแบบที่ทันสมัยในดานของเสียงจากเพดาน

ลําโพง Premium Ceiling (PC) Speaker รุนใหมสองรุน เขารวม
เปนสวนหนึ่งในระบบเสียงที่ใชงานสะดวกงายดายจาก Bosch

LC20-PC60G6-6 (6.5” สองทาง) และ LC20-PC60G6-8

(8” สองทาง) ไดรับการออกแบบมาใหเปนลําโพงชนิดเพดาน

ที่กาวล้ํามากที่สุดเทาที่เคยมีมา พรอมดวยประสิทธิภาพที่เหนือ
กวาในทุกรายละเอียด

ลําโพงที่สมบูรณแบบในตัวแตละชิ้นจะมีตัวขับการบีบอัดเสริม

ประสิทธิภาพการทํางานที่ความถี่สูงและการควบคุมที่ครอบคลุม
มากกวาเมื่อเทียบกับลําโพงชนิดเพดานของ Bosch ในปจจุบัน

การเดินสายไฟที่งายและฮารดแวรสําหรับติดตั้งแบบใหมใหการ
ติดตั้งทําไดรวดเร็วขึ้นไมวาชองในโครงเพดานจะเปนรูปแบบใด

ทั้งสองรุนขนาดกําลังจายไฟ (100 W) เอาตพุตที่สูงขึ้น (113 dB
/ 114 dB) และมุมครอบคลุมที่กวางขึ้น (100˚ / 120˚) ไปจนถึง
การติดตั้งที่งายดายและดูไมโดดเดนตามที่ผูรับเหมาคาดหวังจาก

ผลิตภัณฑเครื่องเสียงของ Bosch เปนอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับระดับ
ไฮเอนด

ลําโพง LC20 Premium Ceiling Speakers ใหคุณภาพเสียงใน
อีกระดับรวมถึงความสวยงามในการรอยสายภายในเพดาน

สัญญาณเสียงคุณภาพสูงที่มีจุด
ครอสโอเวอรที่สมดุลดานเสียง
ชวยใหไมเกิดปญหาสัญญาณ
รบกวนเฉพาะจุดจากซับวูฟ

เฟอร ระบบจึง 'ปราศจาก' เสียง
สัญญาณรบกวน

คุณสมบัติของ Premium Ceiling
 ตัวขับการบีบอัดตามหลักวิศวกรรมของ

Bosch ที่มีประสิทธิภาพสูง การกระจาย
เสียงแบบ Ultra-wide HF ชวยใหเสียง

กระจายดังครอบคลุมทั่วทั้งหองยิ่งกวาเดิม


วูฟเฟอรพลังขับสูงชวยขยายคลื่นความถี่ต่ํา
ใหมากยิ่งขึ้น เหล็กเสริมความแข็งแรงดาน
หลังชวยใหโครงนั้นแข็งแรงเพื่อลดการ
สูญเสียเสียง

(ดานหนา ใสตะแกรง)

(ดานหนา ไมใสตะแกรง)



กลไกการล็อคสี่จุดและขาติดตั้งในตัวชวย
ใหการติดตั้งกับเพดานทําไดสะดวก



การเชื่อมตอสัญญาณรูปแบบ Phoenix

แบบรอยผานที่ถอดไดชวยใหการเดินสาย
ติดตั้งงายขึ้น แตะตัวเลือกที่มีการทํางาน
แบบ 8Ω / 70 V / 100 V


หนากากตูลําโพง ABS มาตรฐาน UL ให
อายุการใชงานที่ยาวนาน สอดคลองตาม

มาตรฐาน UL 1480 และ 2043 ครบทุก
ประการ

(ดานหลัง)

ตํานานแหงคุณภาพและนวัตกรรม

กวา 100 ปที่ชื่อ Bosch โดดเดนทั้งในดานคุณภาพและความ
นาไววางใจ Bosch คือผูใหบริการระดับโลก ใหคุณเลือกใช
เทคโนโลยีที่เปนนวัตกรรมใหมๆ ที่ไดรับการรองรับดวยการ
บริการและการสนับสนุนที่มีมาตรฐานสูงสุด

ระบบรักษาความปลอดภัยของ Bosch มีความภูมิใจใน

การนําเสนอโซลูชั่นตางๆ ที่หลากหลาย เชน ระบบเตือน

อัคคีภัย ระบบเตือนการบุกรุก ระบบโทรทัศนวงจรปด และ
ระบบสื่อสาร ซึ่งไดรับความไววางใจในการนําไปประยุกต
ใชงานทั่วโลก ตั้งแตอาคารที่ทําการรัฐบาลและสถานที่

สาธารณะ จนถึงองคกรธุรกิจ สถานศึกษา และบานพักอาศัย

ขอมูลจําเพาะ

ชวงความถี่ (-10 dB)

LC20-PC60G6-6

LC20-PC60G6-8

50 - 20kHz

40 - 20kHz

ระยะครอบคลุม

กําลังขับ HF

100˚

200 W program, 100 W pink noise

200W program, 100W pink noise

ระดับความไว (SPL 1 W/1m)

87 dB

88 dB

120˚

SPL จากการคํานวณสูงสุด

107 dB เฉลี่ย, 113 dB สูงสุด

108 dB เฉลี่ย, 114 db สูงสุด

อิมพิแดนส

10 โอหม

10 โอหม

ทรานสดิวเซอร LF

165 มม. (6.5 นิ้ว)

200 มม. (8 นิ้ว)

ทรานสดิวเซอร HF

ตัวขับการบีบอัดขนาด 35 มม.

ตัวขับการบีบอัดขนาด 35 มม.

70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W, 8 โอหม

70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W, 8 โอหม

ล็อค 4 ขาแบบถอดได

ล็อค 4 ขาแบบถอดได

แทปแยกหมอแปลง
ขั้วตอ
กลองหุม

100V: 60W, 30W, 15W, 8 โอหม

(Phoenix/Euro block) & ceramic (EVAC)
12AWG (2.5 mm) สายขนาดใหญที่สุด

หนากากตูลําโพงพลาสติก ABS (UL94V-0),
เหล็กเสริมความแข็งแรงดานหลัง

100V: 60W, 30W, 15W, 8 โอหม

(Phoenix/Euro block) & ceramic (EVAC)
12AWG (2.5 mm) สายขนาดใหญที่สุด

หนากากตูลําโพงพลาสติก ABS (UL94V-0),
เหล็กเสริมความแข็งแรงดานหลัง

หนากากปดแผงหนาลําโพง

ตะแกรงเหล็กพรอมดวยผาที่มีสีเขาคูกัน

ตะแกรงเหล็กพรอมดวยผาที่มีสีเขาคูกัน

ขนาด (สูง x ลึก)

260 x 280 มม. (10.25 x 11 นิ้ว)

324 x 327 มม. (12.76 x 12.87 นิ้ว)

ขนาดคัทเอาต

248 มม. (9.76 นิ้ว)

294.3 มม. (11.59 นิ้ว)

น้ําหนักสุทธิ

7 กก. (15.4 ปอนด)

8 กก. (17.6)

ฮารดแวรที่สนับสนุน

แหวนซี, รางกระเบื้อง

น้ําหนักในการขนสง

การอนุมัติ

16.83 กก. (37.1 ปอนด)

UL1480, 2043; CE
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