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u Szybka instalacja dzięki nakładkom mocującym
pasującym do praktycznie każdego sufitu.

u Pięć 2-stykowych złączy typu Phoenix do
podłączenia subwoofera i głośników satelitarnych.

u Dopuszczone do użytku w zastosowaniach
sygnalizacyjnych i sufitach podwieszanych zgodnie z
klasyfikacjami UL 2043/1480.

u Szablon otworu do montażu sufitowego i wszystkie
akcesoria do montażu w zestawie.

u Dostępne w białym kolorze.

Subwoofer LC6-SW100-L jest doskonałym elementem
zestawów do odtwarzania muzyki pierwszoplanowej i
tła muzycznego w restauracjach, barach, ogrodach,
sklepach i innych miejscach. Zestaw LC6-SW100-L
składa się z 8-calowego subwoofera do montażu
sufitowego ze zwrotnicą do obsługi czterech (4) 2-
calowych głośników satelitarnych LC6-S-L do montażu
sufitowego. Zestaw umożliwia łatwe podłączenie
źródła sygnału do subwoofera i może obsługiwać
połączenia o impedancji 4 omów lub napięciu
70/100 V. Dzięki możliwości przenoszenia dużej mocy
subwoofera LC6-SW100-L można używać w różnych
miejscach, w których odtwarzana muzyka musi być
wysokiej jakości.

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE

Dołączone części

Liczba Opis

1 Subwoofer do montażu sufitowego

2 Szyny do paneli

1 Pierścień montażowy C

1 Osłona ażurowa

1 Instrukcja montażu

2 wkręty

1 Szablon otworu montażowego

1 Osłona do malowania

* Subwoofer do montażu sufitowego (1 opakowanie)

Dane techniczne

  

Pasmo przenoszenia (-10 dB): 45–300 Hz1

Moc wyjściowa: 200 W2



  

Czułość: 88 dB1

Impedancja: 4 omy, monofonicznie

Maks. SPL: 114 dB

Zasięg dźwięku (poz. x pion.): Dookólna

Zasięg sygnału muzycznego (poz. x
pion.):

Dookólna

Przetwornik: 200 mm

Złącza: Phoenix (2-stykowe)

Obudowa: Stal i ABS (ognioodporne)

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

Wymiary (wys. x śr.): 316 x 373 mm

Rozmiar otworu montażowego: 346 mm

Masa netto (każdy): 9,52 kg

Masa przesyłki: 12,72 kg

Akcesoria w zestawie: Pierścień C, szyny do paneli

1 Półprzestrzeń.
2 Program oceny długoterminowej, wartość większa
o 3 dB od ciągłej wartości sygnału szumu różowego.
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Bosch LC6-S-L Half Space

Bosch LC6-SW100-L Half Space

Wymiary:

Zamówienia - informacje

Subwoofer do montażu sufitowego LC6-SW100-L, biały
Subwoofer do montażu sufitowego; obudowa w
kolorze białym
Numer zamówienia LC6-SW100-L
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