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u Víceúčelový stojan z odlehčeného hliníku

u Pro připevnění reproduktoru, bezdrátového
přístupového bodu nebo zářiče systému Integrus

u Dvojitě vyztužená skládací základna

u Přechodový nástavec pro připevnění různých
zařízení

u Nastavitelný rukou

Univerzální podlahový stojan nabízí efektivní řešení pro
instalace reproduktorů, bezdrátových přístupových
bodů bezdrátových systémů DCN a zářičů digitálního
tlumočnického systému Integrus. Jsou vyrobeny a
povrchově upraveny podle stejných vysokých
standardů jako všechny produkty společnosti Bosch,
zajišťujících vynikající kvalitu a garantovanou
kompatibilitu v rámci celého sortimentu. Stojan
LBC 1259/01 je vhodný pro širokou řadu aplikací,
v nichž je vyžadováno bezpečné řešení upevnění
s možností přemístění. 

Funkce

Nastavitelný a bezpečný
Výšku podlahového stojanu LBC 1259/01 lze ručně
nastavit pomocí odpruženého pojistného šroubu
v rozsahu od 1,4 do 2,2 mm. Utažením dalšího
pojistného šroubu na podpěře lze zajistit, že nožky
stojanu zůstanou rozevřené.
Tento odlehčený stojan je opatřen dvojitě vyztuženou
skládací základnou poskytující mimořádnou pevnost a
nožkami s širokým rozpětím pro zajištění stability.

Přizpůsobitelný
Podlahový stojan je standardně dodáván s 36mm
přechodovým nástavcem opatřeným šroubem se
závitem (M10 x 12) pro připevnění zařízení odlišných
velikostí a šroubem M10 pro připevnění nosného
držáku bezdrátového přístupového bodu.

Příslušenství
Pro uložení a snadnou přepravu je dodávána přepravní
brašna se dvěma vnitřními přihrádkami se
samostatnými zipy pro uchovávání dvou univerzálních
podlahových stojanů (LBC 1259/01). Brašna s logem
společnosti Bosch je vyrobena ze silného černého
nylonu odolného proti povětrnostním vlivům. Pro
přenášení v rukou nebo přes rameno je brašna
vybavena dvěma uchy.

LM1-CB Přepravní brašna (volitelná)



Poznámky k instalaci/konfiguraci

Stojan LBC 1259/01 s bezdrátovým přístupovým bodem
systému DCN, infračerveným zářičem LBB 451x/00 a
reproduktorem Line Array XLA 3200

Zahrnuté díly

Množstv
í

Součást

1 LBC 1259/01 Univerzální podlahový stojan

1 Přechodový nástavec 36 mm se šroubem se závitem (M10
x 12)

1 Zajišťovací šroub M10 pro nosný držák WAP

2 Kovové výplňové kroužky

Technické specifikace

Mechanické

Délka: stojící 1,4 až 2,2 m

Délka: složený 1,24 m

Šířka: rozložené nožky 1,32 m

Šířka: složené nožky 130 mm

Hmotnost 4,8 kg

Maximální středové
zatížení

50 kg

Materiál Hliník a ocel

Barva Bílý hliník (RAL 9006) s černými částmi

Průměr trubky 35 mm

Přepravní brašna
(příslušenství)

 

Rozměry (d × h) 1,25 m × 27 mm

Hmotnost 750 g

Barva Černá, světle šedá ucha

Materiál Nylon

Informace o objednání

LBC 1259/01 Univerzální podlahový stojan
Univerzální podlahový stojan s odlehčenou hliníkovou
konstrukcí, skládací, přechodový nástavec M10 × 12.
Číslo objednávky LBC1259/01

Hardwarové příslušenství

LM1‑CB Přepravní brašna pro dva podlahové stojany
Přepravní brašna pro uložení a přepravu dvou
podlahových stojanů.
Číslo objednávky LM1-CB
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