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Chân đỡ trên sàn đa năng này mang đến giải pháp gắn
lắp hiệu quả cho các hệ thống lắp đặt loa, Điểm Truy cập
Không dây của hệ thống DCN-Không dây, hoặc bộ bức xạ
của hệ thống phân phối ngôn ngữ kỹ thuật số Integrus.
Chúng được sản xuất và hoàn thiện với cùng tiêu chuẩn
cao cấp như tất cả các sản phẩm của Bosch, đảm bảo
chất lượng tuyệt hảo và tính tương thích trên toàn bộ dải
sản phẩm. LBC 1259/01 thích hợp với rất nhiều ứng
dụng yêu cầu giải pháp gắn lắp chắc chắn nhưng có thể
vận chuyển.
Chức năng
Có thể điều chỉnh và an toàn
Chân đỡ trên sàn LBC 1259/01 có thể điều chỉnh bằng
tay sử dụng ốc khóa có lò xo để đạt độ cao từ 1,4 đến
2,2 m (4,6 đến 7,2 ft). Có thể siết chặt bu lông an toàn
trên bộ phận đỡ nhằm đảm bảo chân đỡ được giữ nguyên
ở vị trí mở rộng.
Chân đỡ trọng lượng nhẹ này có phần đế gấp có trụ
chống kép cho độ bền cao hơn, chân mở rộng đảm bảo
sự vững chắc.

u

Chân đỡ bằng nhôm trọng lượng nhẹ, đa năng

u

Để gắn lắp loa, điểm truy cập không dây hoặc bộ bức
xạ Integrus

u

Đế gấp trụ chống kép

u

Mặt bích giảm áp cho các cấu hình gắn lắp khác nhau

u

Có thể điều chỉnh bằng tay

Có thể thay đổi cho phù hợp
Chân đỡ trên sàn là thiết bị chuẩn được cung cấp cùng
với mặt bích giảm áp 36 mm (1,42 in) có chốt ren
M10 x 12 để lắp các thiết bị có kích cỡ khác nhau và có
núm M10 để cố định giá đỡ gắn lắp Điểm Truy cập Không
dây.
Phụ kiện
Để dễ dàng cất giữ và vận chuyển, có túi đựng có hai
khoang bên trong với khóa kéo riêng để chứa hai chân
đỡ trên sàn đa năng (LBC 1259/01). Túi có biểu trưng
Bosch được làm từ ni-lông màu đen cứng cáp, chịu được
thời tiết. Hai tay cầm được lắp vào để xách túi bằng tay
hoặc khoác qua vai.

Túi đựng LM1-CB (tùy chọn)
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Ghi chú Lắp đặt/Cấu hình

Thông tin Đặt hàng
Chân đỡ trên sàn Đa năng LBC 1259/01

Chân đế đặt sàn đa năng có cấu tạo bằng nhôm trọng
lượng nhẹ, có thể gấp lại, mặt bích giảm áp M10 x 12.
Số đặt hàng LBC1259/01
Phụ kiện
Túi đựng LM1‑CB cho hai chân đỡ trên sàn

Túi cách để bảo quản và vận chuyển hai chân đế đặt sàn.
Số đặt hàng LM1-CB

LBC 1259/01 với Điểm Truy cập Không dây DCN, Bộ bức
xạ Hồng ngoại LBB 451x/00 và Loa Xếp Theo Dãy XLA
3200
Bộ phận Đi kèm
Số
lượng

Thành phần

1

Chân đỡ trên sàn đa năng LBC 1259/01

1

Mặt bích giảm áp 36 mm (1,42 in) có chốt ren (M10 x 12)

1

Núm chốt chặt M10 cho giá đỡ gắn lắp WAP

2

Vòng đệm bằng kim loại

Thông Số Kỹ Thuật
Đặc tính cơ học
Chiều dài: khi đứng

1,4 đến 2,2 m (4,6 to 7,2 ft)

Chiều dài: khi gấp lại

1,24 m (4,06 ft)

Chiều rộng: khi chân mở ra

1,32 m (4,33 ft)

Chiều rộng: khi chân gấp
lại

130 mm (5,1 in)

Trọng lượng

4,8 kg (10,58 lb)

Tải trọng điểm giữa tối đa

50 kg (110,2 lb)

Vật liệu

Nhôm/thép

Màu

Nhôm trắng (RAL 9006) với các bộ phận
màu đen

Đường kính ống

35 mm (1,37 in)

Phụ kiện túi đựng
Kích thước (D x S)

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

Trọng lượng

750 g (1,65 lb)

Màu

Màu đen có tay cầm màu xám nhạt

Vật liệu

Ni-lông
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