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ลําโพงแบบตูค้ ุณภาพเสี ยงระดับพรี เมี่ยม LB2-UC30 ให้คุณภาพเสี ยงพูดที่คมชัด มีเสี ยง
ดนตรี ที่เป็ นเสี ยงฟอร์กราวนด์และแบ็คกราวนด์สาํ หรับการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร ลําโพง
Cabinet มีท้ งั รุ่ น 15 W และ 30 W มีให้เลือกทั้งสี อ่อนและสี เข้ม ลําโพงมีอินพุต
8 โอห์ม, 70 V และ 100 V แบบเลือกได้
ตู ้ ABS ติดตั้งตะแกรงด้านหน้าทําจากอะลูมิเนียมและมีตวั ยึดอะลูมิเนียมให้มาเป็ นอุปกรณ์
มาตรฐาน
การประยุกต์ใช้งานโดยทัว่ ไป ได้แก่ บาร์, ร้านอาหาร, สวนสนุก, ร้านค้าปลีก, งานภาพและ
เสี ยง, ห้องประชุมคณะกรรมการและสํานักงาน, พื้นที่จดั นิทรรศการ, ห้องแสดงสิ นค้า, ศูนย์ออก
กําลังกายในร่ ม และการนําเสนองานต่างๆ
การรับรองและการอนุมตั ิ
การประกันคุณภาพ
ลําโพง Bosch ทุกตัวได้รับการออกแบบให้รองรับการทํางาน 100 ชัว่ โมงที่กาํ ลังไฟปกติ
ซึ่ งสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60268-5 Power Handling Capacity
(PHC) Bosch ยังได้พฒั นาการทดสอบ Simulated Acoustical
Feedback Exposure (SAFE) เพื่อแสดงให้เห็นว่า ลําโพงสามารถทนทานต่อ
ระดับกําลังไฟที่มากกว่าปกติได้ถึง 2 เท่าในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่ งเป็ นการเพิ่มความไว้วางใจมากขึ้น
ขณะทํางานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวย เป็ นผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น มีอายุการใช้งาน
นานขึ้น และมีโอกาสเกิดความผิดปกติหรื อมีประสิ ทธิภาพด้อยลงน้อยที่สุด
ความปลอดภัย

ตามมาตรฐาน EN 60065

กันนํ้าและฝุ่ น

สอดคล้องกับมาตรฐานกันนํ้า EN 60529

ดับไฟเองได้เมื่อติดไฟ

ตามมาตรฐาน UL94 V 0

u

คุณภาพเสี ยงพูดและเสี ยงดนตรี แบบ High-fidelity

u

อินพุต 8 โอห์ม, 70 V และ 100 V แบบเลือกได้

u

ขนาดกะทัดรัดแต่มีโครงสร้าง ABS ที่แข็งแรง

u

มีตวั ยึดสําหรับติดตั้งแบบปรับได้ให้มาด้วย

u

สอดคล้องตามข้อกําหนดการติดตั้งสากลและกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

กันคลอรี น

ตามมาตรฐาน IEC60068-2-42

กันสนิม

ตามมาตรฐาน IEC60068‑2-52

หมอกเกลือ

ตามมาตรฐาน IEC60068‑2-11

หมายเหตุการติดตั้ง/การกําหนดค่า
ตูล้ าํ โพงมีหม้อแปลงในตัวสําหรับเลือกการกระจายกําลังแบบเต็มกําลัง ครึ่ งกําลัง หนึ่งในสี่ ส่วนของ
กําลัง หรื อหนึ่งในแปดส่ วนของกําลัง (ในขั้นตอน 3 dB) สําหรับบายพาส 70 V,
100 V หรื อ 8 โอห์ม
ทําการเลือกโดยใช้สวิตช์ดา้ นหลังของกล่องหุม้
สายลําโพงแกนคู่ยาว 2 เมตร (มีสีตรงกับ Cabinet) เชื่อมต่อกับลําโพง ปลายสายปอกไว้
สําหรับพร้อมใช้งานทันที
ตัวยึดสําหรับติดตั้งจะติดตั้งเข้ากับสกรู Torx กันขโมย คลุมปิ ดด้วยแผ่นปิ ดพลาสติกที่มีสีเดียว
กับตู ้
สามารถติดตั้ง Cabinet ได้ในแนวนอนเพื่อให้ลาํ โพงหันไปในทิศทางขึ้น หรื อลง หรื อติดตั้ง
ในแนวตั้งเพื่อให้หมุนไปทางซ้าย หรื อขวาได้โดยใช้ตวั ยึดรู ปตัว U (เป็ นอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้
มา)
สามารถปรับโลโก้แบบหมุนให้เหมาะกับตําแหน่งทิศทางการติดตั้ง

245
[9.6]
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1

160
[6.3]

มุมมองด้ านหน้ าและด้ านบน มม. (นิว้ ) (1) โลโก้ แบบหมุน
169.3
[6.7]

1

247
[9.7]

มุมมองด้ านหลัง LB2‑UC30

130.8
[5.1]

มุมมองด้ านข้ าง มม. (นิว้ ) (1) สวิตช์ แทป
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254
[10.0]

78
[3.1]

㽣10
[Ø0.4]

78
[3.1]

㽣18
[Ø0.7]

㽣10
[Ø0.4]

มุมมองด้ านหลัง มม. (นิว้ )
F

8 ohms

E

3.75W

D

7.5W

3.75W

C

15W

7.5W

B

30W

15W

A

2.2uf

30W

แผนภาพรู ปแบบทิศทางสัญญาณเสี ยงแนวตั้ง (ความถีต่ าํ่ ) LB2 UC30 ปกติอยู่ที่แนวแกน
0 องศา

100V 70.7V
0
F'

C

E'
D'
C'
B'
A'

แผนผังวงจร LB2‑UC30

ความถีต่ อบสนอง LB2 UC30

แผนภาพรู ปแบบทิศทางสัญญาณเสี ยงแนวตั้ง (ความถีส่ ูง) LB2 UC30 ปกติอยู่ที่แนวแกน
0 องศา
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125 Hz

84.0

-

-

250 Hz

84.4

-

-

500 Hz

85.6

-

-

1000 Hz

90.2

-

-

2000 Hz

90.1

-

-

4000 Hz

93.0

-

-

8000 Hz

88.6

-

-

ตัวถ่วงนํ้าหนัก A

-

87.7

101.6

ตัวถ่วงนํ้าหนักเชิง
เส้น

-

87.9

102.2

มุมครอบคลุมของเสี ยงความถี่ Octave Band

แผนภาพรู ปแบบทิ ศทางสัญญาณเสี ยงแนวตั้ง (ความถีต่ าํ่ ) LB2 UC30 ปกติอยู่ที่แนวแกน
0 องศา

แนวนอน

แนวตั้ง

125 Hz

360

360

250 Hz

360

360

500 Hz

360

360

1000 Hz

166

140

2000 Hz

98

104

4000 Hz

83

76

8000 Hz

94

54

ประสิ ทธิ ภาพเสี ยงที่ระบุต่อชั้นความถี่
* (การวัดทั้งหมดทําได้ดว้ ยสัญญาณเสี ยง pink noise; ค่าเป็ นหน่วย dB SPL)
ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิค
คุณสมบัติทางไฟฟ้า*

แผนภาพรู ปแบบทิ ศทางสัญญาณเสี ยงแนวตั้ง (ความถีส่ ู ง) LB2 UC30 ปกติอยู่ที่แนวแกน
0 องศา
ความไวของย่านความถี่รวม Octave *
ระดับความดังย่าน
ความถี่ Octave
1วัตต์/1ม.

ระดับความดังย่าน
ความถี่รวม
1วัตต์/1ม.

ระดับความดังย่าน
ความถี่รวม
กําลังงานสู งสุ ด/
1ม.

ผลิตภัณฑ์

LB2-UC30-D1, LB2-UC30-L1

คําอธิบาย

ลําโพง Cabinet คุณภาพเสี ยงระดับพรี เมี่
ยม

กําลังขับสู งสุ ด

45 W

กําลังไฟพิกดั (PHC)

30 W

การเลือกกําลังขับลําโพง

30 / 15 / 7.5 / 3.75 W

ระดับความดันเสี ยงที่กาํ ลังไฟพิกดั / 1 W
(1 kHz, 1 ม.)

105 / 90 dB (SPL)

ช่วงความถี่มีประสิ ทธิภาพ (-10 dB)

100 Hz ถึง 19 kHz

มุมของช่องเปิ ดที่ 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

166° / 83° (แนวนอน) 140° / 76°
(แนวตั้ง)

ระดับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าพิกดั

15.5/70/100 V

อิมพิแดนส์พิกดั

8/163/333 โอห์ม

ทรานสดิวเซอร์

วูฟเฟอร์ 127 มม. (5”) ทวีสเตอร์แบบ
โดม 13 มม. (0.51“)

การเชื่อมต่อ

สายไฟ 2 ม. (78.8 นิ้ว) สองเส้น
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* ข้ อมูลประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิคตามมาตรฐาน IEC 60268‑5

ข้อมูลการสัง่ ซื้อ

ลักษณะอุปกรณ์

ลําโพงแบบตู ้ LB2-UC30-D1 30W, สี ดาํ

ขนาด (สู งxกว้างxลึก)

245 x 160 x 131 มม.
(9.6 x 6.3 x 5.1 นิ้ว)

นํ้าหนัก

ประมาณ 2.4 กก. (5.29 ปอนด์)

สี

สี ขาว (RAL 9010) (L) หรื อสี เทาเข้ม
(RAL 7021) (D)

ลําโพงแบบตู ้ 30 W, โครงสร้าง ABS, ตัวยึดสําหรับติดตั้งรู ปตัว U, สายต่อชนิดแกนคู่
2 ม., กันนํ้าและฝุ่ นตามมาตรฐาน IP 65, สี เทาเข้ม RAL 7021

หมายเลขคําสัง่ ซื้อ LB2-UC30-D1

ลําโพงแบบตู ้ LB2-UC30-L1 30W, สี ขาว

ลําโพงแบบตู ้ 30 W, โครงสร้าง ABS, ตัวยึดสําหรับติดตั้งรู ปตัว U, สายต่อชนิดแกนคู่
2 ม., กันนํ้าและฝุ่ นตามมาตรฐาน IP 65, สี ขาว RAL 9010

หมายเลขคําสัง่ ซื้อ LB2-UC30-L1

สภาพแวดล้อม
อุณหภูมิในการทํางาน

-25 ºC ถึง +55 ºC (-13 ºF ถึง +131 ºF)

อุณหภูมิในการเก็บรักษาและ
เคลื่อนย้าย

-40 ºC ถึง +70 ºC (-40 ºF ถึง +158 ºF)

ความชื้นสัมพัทธ์

<95%
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