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u Μονοκατευθυντικό, δυναμικό μικρόφωνο

u Χρήση ως χειρός ή σε βάση με κλιπ (παρέχεται)

u Ανθεκτική κατασκευή

u Μοντέρνο, μη ανακλαστικό σκούρο γκρι φινίρισμα

Με αυτό το μονοκατευθυντικό μικρόφωνο, η Bosch
παρέχει εντυπωσιακή απόδοση ήχου σε οικονομική
τιμή. Η μονάδα LBC 2900/xx βασίζεται σε ένα δυναμικό
στοιχείο μορφοτροπέα που έχει σχεδιαστεί για υψηλή
αντιληπτότητα ομιλίας. Το ανθεκτικό του περίβλημα δεν
είναι μόνο κομψό, αλλά και εύχρηστο σε μεγάλο εύρος
δημόσιων εφαρμογών και εφαρμογών ενίσχυσης ήχου.

Περιγραφή λειτουργ.

Το μικρόφωνο LBC 2900/xx είναι ένα
μονοκατευθυντικό μικρόφωνο που προορίζεται για
χρήση χειρός ή σε βάση. Διαθέτει εξαιρετική
καρδιοειδή κατευθυντικότητα, η οποία μειώνει την
ακουστική ανάδραση. Ο ενσωματωμένος διακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο σώμα του
μικροφώνου και ο σύνδεσμος XLR 3 ακίδων με
δυνατότητα κλειδώματος στη βάση διασφαλίζουν την
εύκολη εγκατάσταση και την ασφαλή σύνδεση του
μικροφώνου. Ο μοντέρνος σχεδιασμός του παρέχει
προστασία από ριπές του ανέμου.

 
Το μικρόφωνο LBC 2900/xx είναι ιδανικό για χρήση με
τους ενισχυτές μίκτη της Bosch, οι οποίοι
τοποθετούνται με βύσμα ή συνδέσμους XLR για τα
κανάλια εισόδου. Συνδυαστικά, παρέχουν οικονομικές,

αλλά παράλληλα εξαιρετικά ευέλικτες λύσεις δημόσιων
ανακοινώσεων για καταστήματα, εστιατόρια, κέντρα
ψυχαγωγίας και άλλες μικρότερες εφαρμογές.
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Απόκριση συχνότητας

Πολικό διάγραμμα

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητ
α

Εξάρτημα

1 LBC 2900/15 με μαύρο θωρακισμένο καλώδιο 7 m (23 ft),
που καταλήγει σε στερεοφωνικό βύσμα 6,3 mm (1/4”)
ή 
LBC 2900/20 με μαύρο θωρακισμένο καλώδιο 7 m (23 ft),
που καταλήγει σε αρσενικό βύσμα XLR

1 Βάση στήριξης με κλιπ κουμπωτό για χρήση με βάση
μικροφώνου και βιδωτός προσαρμογέας για βάση με
σπείρωμα Whitworth 3/8", 1/2" ή 5/8“

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά*

Τύπος Χειρός

Πολικό μοτίβο Μονοκατευθυντικό

Εύρος συχνοτήτων 80 Hz έως 12 kHz

Ευαισθησία 1,7 mV/Pa ±3 dB

Ονομαστική σύνθετη
αντίσταση εξόδου

600 ohm

* Δεδομένα τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το
πρότυπο IEC 60268-4

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Β x Μ) 52,4 x 165 mm (2,06 x 6,49 in)

Βάρος 270 g (9,5 oz)

Χρώμα Σκούρο γκρι

Μεταγωγέας Συρόμενος διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

Μήκος καλωδίου 7 m (23 ft)

Σύνδεσμος (/15) Στερεοφωνικό βύσμα 6,3 mm (1/4")

Σύνδεσμος (/20) XLR 3 ακίδων

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 °C έως +55 °C (+14 °F έως +131 °F)

Θερμοκρασία αποθήκευσης -40 °C έως +70 °C (-40 °F έως +158 °F)

Σχετική υγρασία <95%

Πληροφορίες παραγγελίας

LBC 2900/15 Μονοκατευθυντικό μικρόφωνο χειρός
Δυναμικό μικρόφωνο χειρός, μονοκατευθυντικό, μη
ανακλαστικό φινίρισμα με σκούρο γκρι χρώμα,
διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Παρέχεται
με καλώδιο 7 m (23 ft), θηλυκό XLR / καλώδιο
σύνδεσης 6,3 mm (1/4") με στερεοφωνικό βύσμα,
σφιγκτήρα μικροφώνου ταχείας απελευθέρωσης και
κιβώτιο αποθήκευσης.
Αρ. παραγγελίας LBC2900/15

LBC 2900/20 Μονοκατευθυντικό μικρόφωνο χειρός
Δυναμικό μικρόφωνο χειρός, μονοκατευθυντικό, μη
ανακλαστικό φινίρισμα με σκούρο γκρι χρώμα,
διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Παρέχεται
με καλώδιο 7 m (23 ft), καλώδιο σύνδεσης με
αρσενικό/θηλυκό XLR, σφιγκτήρα μικροφώνου ταχείας
απελευθέρωσης και κιβώτιο αποθήκευσης.
Αρ. παραγγελίας LBC2900/20

2 | LBC 2900/xx Μονοκατευθυντικά μικρόφωνα χειρός



Αξεσουάρ υλικού

LBC 1215/01 Σφιγκτήρας μικροφώνου
Ελατηριωτή βάση μικροφώνου γενικής χρήσης, ρύθμιση
γωνίας τριβής, ματ μαύρο χρώμα, βίδες με σπείρωμα
Whitworth 3/8", 1/2" ή 5/8", συγκρατεί στέλεχος
μικροφώνου με διάμετρο 19 έως 32 mm.
Αρ. παραγγελίας LBC1215/01

LBC 1221/01 Τρίποδο
Βάση δαπέδου μικροφώνου, τρία πτυσσόμενα πόδια,
μαύρο ματ, ρυθμιζόμενο μήκος από 850 έως 1600 mm
(2,79 έως 5,25 ft) με συστρεφόμενο σφιγκτήρα,
σύνδεσμο με σπείρωμα Whitworth 3/8".
Αρ. παραγγελίας LBC1221/01

LBC 1227/01 Επιτραπέζια βάση
Επιτραπέζια βάση μικροφώνου, μαύρο ματ, βαριά
στρογγυλή βάση από χυτοσίδηρο, διάμετρος 130 mm
(5,12 in) με ελαστικό ένθετο απορρόφησης κραδασμών
κάτω από την επιφάνεια, με κοχλία Whitworth 3/8".
Αρ. παραγγελίας LBC1227/01

LBC 1226/01 Ρυθμιζόμενος βραχίονας boom
Στήριγμα βραχίονα boom μικροφώνου, μαύρο ματ,
μέγιστη ακτίνα 670 mm (2,12 ft), μήκος 840 mm
(2,76 ft), τοποθετείται σε βάσεις μικροφώνου με
σπείρωμα Whitworth 3/8'.
Αρ. παραγγελίας LBC1226/01
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