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u Penyangga aluminium ringan multi guna

u Untuk pemasangan loudspeaker, titik akses nirkabel
atau radiator Integrus

u Lipatan bagian alas berpenahan ganda

u Flensa penurun untuk pemasangan yang berbeda

u Mudah disesuaikan dengan tangan

Penyangga ke lantai universal ini menyediakan solusi
pemasangan yang efektif untuk instalasi loudspeaker,
Wireless Access Point dari sistem DCN-Wireless, atau
radiator sistem distribusi bahasa digital Integrus.
Penyangga tersebut diproduksi dan dirampungkan
dengan standar tinggi yang sama seperti semua
produk Bosch, menjamin kualitas yang istimewa dan
kompatibilitas yang bergaransi di semua ragam. LBC
1259/01 sesuai untuk berbagai macam aplikasi yang
memerlukan solusi pemasangan yang aman namun
bisa dipindahkan. 

Fungsi

Bisa disesuaikan dan aman
Penyangga ke lantai LBC 1259/01 bisa disesuaikan
dengan tangan menggunakan sekrup pengunci berisi
pegas untuk ketinggian antara 1,4 dan 2,2 m (4,6 dan
7,2 kaki). Baut pengaman ekstra pada bagian
penopang bisa dikencangkan untuk menjamin
penyangga tetap diperpanjang.
Penyangga ringan ini mempunyai bagian alas
mempunyai penahan ganda untuk kekuatan ekstra, dan
rentang kaki yang lebar untuk menjamin stabilitas.

Dapat menyesuaikan diri
Penyangga di lantai adalah standar yang disediakan
dengan flensa penurun 36 mm (1,42 in) dengan pin
berulir M10 x 12 untuk memasang peralatan yang
berukuran berbeda, dan dengan kenop M10 untuk
menetapkan braket pemasangan Wireless Access
Point.

Aksesori
Agar mudah disimpan dan diangkut, tas pembawa
tersedia dengan dua ruang di dalamnya, dengan
resleting terpisah untuk menampung dua penyangga
ke lantai universal (LBC 1259/01). Tas, dengan logo
Bosch, terbuat dari nilon tahan cuaca berwarna hitam
yang kokoh. Dua pegangan yang cocok untuk
membawa tas dengan tangan atau bahu.

LM1-CB Carrier Bag (opsional)



Catatan Pemasangan/Konfigurasi

LBC 1259/01 dengan DCN Wireless Access Point, LBB
451x/00 Infra‑-red Radiator dan XLA 3200 Line Array
Loudspeaker

Suku Cadang yang Disertakan

Jumlah Komponen

1 LBC 1259/01 Universal Floorstand

1 Flensa penurun 36 mm (1,42 in) dengan pin berulir (M10 x
12)

1 M10 mengamankan kenop untuk braket pemasangan WAP

2 Cincin filler logam

Spesifikasi Teknis

Mekanis

Panjang: berdiri 1,4 hingga 2,2 m (4,6 hingga 7,2 kaki)

Panjang: dilipat 1,24 m (4,06 kaki)

Lebar: kaki diperpanjang 1,32 m (4,33 kaki)

Lebar: kaki dilipat 130 mm (5,1 in)

Bobot 4,8 kg (10,58 lb)

Beban sentris maks. 50 kg (110,2 lb)

Bahan Aluminium/baja

Warna Warna putih aluminium (RAL 9006)
sebagian hitam

Diameter tabung 35 mm (1,37 in)

Aksesori tas pembawa  

Dimensi (P x L) 1,25 m x 27 mm (49 x 1,06 in)

Bobot 750 g (1,65 lb)

Warna Hitam dengan pegangan abu-abu

Bahan Nilon

informasi Pemesanan

LBC 1259/01 Universal Floorstand
Tiang penopang universal berbahan aluminium yang
ringan, bisa dilipat, reducer flange M10 x 12.
Nomor Pesanan LBC1259/01

Aksesoris

LM1‑CB Carrier Bag untuk dua penyangga ke lantai
Tas pembawa untuk menyimpan dan mengangkut dua
tiang penopang.
Nomor Pesanan LM1-CB
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