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u Wraz z dostępnymi osobno głośnikami satelitarnymi
LB6-S-L tworzy kompletny zestaw głośnikowy do
odtwarzania tła muzycznego lub muzyki
pierwszoplanowej.

u Duży 8-calowy (200 mm) niskotonowy przetwornik
zapewnia sygnał wyjściowy o niskiej częstotliwości.

u Bezpośrednie połączenie głośników satelitarnych z
subwooferem znacznie upraszcza instalację
okablowania.

u Uchwyt montażowy umożliwia szybkie i bezpieczne
przymocowanie głośnika do ściany.

u Wygodne odłączane złącza sygnałowe typu phoenix
skracają czas instalacji.

LB6-SW100-L to wysokiej jakości 8-calowy subwoofer
z kablem krosowym do obsługi maksymalnie czterech
(4) 2-calowych głośników satelitarnych LC6-S-L.
System LB6-SW100-L może obsługiwać połączenia o
rezystancji 4/8 omów lub napięciu 70/100 V. Dzięki
możliwości przenoszenia dużej mocy subwoofera
można używać w różnych miejscach w celu poprawy
jakości tła muzycznego lub muzyki pierwszoplanowej.

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE

Dołączone części

Liczba Opis

1 Subwoofer do montażu powierzchniowego

1 Uchwyt ścienny, w zestawie

Liczba Opis

1 Instrukcja montażu

4 Śruby z łbem sześciokątnym M6

4 Gumowe nóżki

1 Klucz sześciokątny

* Subwoofer do montażu powierzchniowego

Dane techniczne

  

Pasmo przenoszenia (-10 dB): od 42 Hz do 300 Hz1

Moc wyjściowa: 200 W2

Czułość: 88 dB1

Impedancja: 8 omów, podwójnie/4 omy,
monofonicznie

Maks. SPL: 114 dB1



  

Kąty promieniowania dla sygnału
mowy (poz. x pion.):

dookolny

Kąty promieniowania dla sygnału
muzycznego (poz. x pion.):

dookolny

Przetwornik: 200 mm

Zakres regulacji uchwytu (poz. x
pion.):

montowany na stałe

Złącza: Phoenix (2-stykowe)

Obudowa: drewno (MDF)

Odczepy transformatora: 100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 400 x 400 x 230 mm 

Masa netto: 12,05 kg

Masa przesyłki: 13,88 kg

Akcesoria w zestawie: uchwyt do montażu ściennego,
klucz sześciokątny

1 Półprzestrzeń (montaż ścienny).
2 Program oceny długoterminowej, wartość większa
o 3 dB od ciągłej wartości sygnału szumu różowego.

Pasmo przenoszenia:

Wymiary:

Zamówienia - informacje

Kompaktowy subwoofer LB6-SW100-L, biały
Subwoofer do montażu powierzchniowego; obudowa
w kolorze białym
Numer zamówienia LB6-SW100-L
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