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u Yksisuuntainen dynaaminen mikrofoni

u Pidetään kädessä tai asennetaan pidikkeellä
(toimitetaan mukana) telineeseen

u Kestävä rakenne

u Moderni, heijastamaton, tummanharmaa viimeistely

Tämä Boschin yksisuuntainen mikrofoni on
ääniominaisuuksiltaan vaikuttava ja hinnaltaan
kilpailukykyinen. LBC 2900/xx perustuu dynaamiseen
muutinelementtiin, joka on suunniteltu puheen hyvää
erotettavuutta silmällä pitäen. Sen vankka kotelo on
sekä tyylikäs että helppo käyttää monissa eri
yleisäänentoisto- ja äänenvahvistussovelluksissa.

Perustoiminnot

LBC 2900/xx on yksisuuntainen mikrofoni, joka on
tarkoitettu joko kädessä pidettäväksi tai
asennettavaksi telineeseen. Siinä on erinomainen
kardioidisuunnattavuus, joka vähentää akustista
kiertoa. Sisäänrakennettu virtakytkin mikrofonin
rungossa ja 3-nastainen lukittava XLR-liitin sen
kannassa varmistavat, että mikrofoni on helppo
asentaa ja että se kiinnittyy tukevasti. Mikrofonin
moderni muotoilu suojaa sitä tuulenpuuskilta
(poksahdusääniltä).

 
LBC 2900/xx soveltuu erinomaisesti käytettäväksi
Bosch-sekoitusvahvistimien kanssa, joihin on
asennettu jakki- tai XLR-liittimet tulokanavia varten.
Yhdessä ne muodostavat taloudellisia mutta

monipuolisia yleisäänentoistoratkaisuja kauppoihin,
ravintoloihin, vapaa-ajankeskuksiin ja muihin
pienempiin käyttökohteisiin.

Suunnittelu

52,4

165

Mitat millimetreinä



Kytkentäkaavio

  

Taajuusvaste

Polaarinen kaavio

Sisältää osat

Määrä Komponentti

1 LBC 2900/15, jossa 7 m:n suojattu musta kaapeli, jonka
päässä on 6,3 mm:n stereoliitin
tai 
LBC 2900/20, jossa 7 m:n suojattu musta kaapeli, jonka
päässä on XLR-koiraspistoke

1 Telinekiinnike, jossa on työntöpidike mikrofonitelinettä
varten ja ruuvikierteinen sovitin 3/8, 1/2 tai 5/8 tuuman
Whitworth-kierteistä telinettä varten

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet*

Tyyppi Kädessä pidettävä

Polaarinen kuvio Yksisuuntainen

Taajuusalue 80 Hz–12 kHz

Herkkyys 1,7 mV/Pa ±3 dB

Nimellinen
lähtöimpedanssi

600 ohmia

* Tekniset suorituskykytiedot standardin IEC 60268-4
mukaisesti

Tekniset tiedot

Mitat (S x P) 52,4 x 165 mm

Paino 270 g

Väri Tummanharmaa

Kytkin Liukuvirtakytkin

Kaapelin pituus 7 m

Liitin (/15) 6,3 mm:n stereoliitin

Liitin (/20) 3-nastainen XLR

Käyttöympäristötiedot

Käyttölämpötila -10...+55 °C

Säilytyslämpötila -40...+70 °C

Suhteellinen kosteus <95 %

Tilaustiedot

LBC 2900/15, yksisuuntainen käsimikrofoni
Dynaaminen käsimikrofoni, yksisuuntainen,
heijastamaton tummanharmaa viimeistely, virtakytkin.
Mukava toimitetaan 7 metrin kaapeli, liitäntäkaapeli,
jossa XLR-naarasliitin / 6,3 mm:n stereoliitin, pidike,
jossa pikakiinnitysmekanismi ja säilytyslaatikko.
Tilausnumero LBC2900/15

LBC 2900/20, yksisuuntainen käsimikrofoni
Dynaaminen käsimikrofoni, yksisuuntainen,
heijastamaton tummanharmaa viimeistely, virtakytkin.
Mukana toimitetaan 7 metrin kaapeli, XLR-naaras-/-
uros-liitäntäkaapeli, pidike, jossa
pikakiinnitysmekanismi ja säilytyslaatikko.
Tilausnumero LBC2900/20

Laitteiston lisävarusteet

LBC 1215/01 -mikrofonipidike
Yleinen jousikuormitettu mikrofonipidike,
kitkakulmasäätö, mattamusta, ruuvit 3/8 tuuman, 1/2
tuuman tai 5/8 tuuman Whitworth-kierteeseen,
pidikkeeseen sopii halkaisijaltaan 19 - 32 mm:n
kokoinen mikrofonivarsi.
Tilausnumero LBC1215/01
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LBC 1221/01 -lattiateline
Mikrofonin lattiajalusta, kolme kokoontaitettavaa
jatkaa, mattamusta, pituus säädettävissä
kiertopidikkeellä 850–1 600 mm, 3/8
tuuman Whitworth-kierreliitin.
Tilausnumero LBC1221/01

LBC 1227/01 -pöytäteline
Pöytämikrofonin jalusta, mattamusta, raskas pyöreä
valurautajalusta, 130 mm:n halkaisija, iskuja
vaimentava kumipohja, 3/8 tuuman Whitworth-pultti.
Tilausnumero LBC1227/01

LBC 1226/01, säädettävä puomi
Mikrofonin taipuva varsi, mattamusta,
enimmäisulottuma 670 mm, pituus 840 mm, sopii 3/8
tuuman Whitworth-kierteisiin mikrofonijalustoihin.
Tilausnumero LBC1226/01
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