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u Díky montážním úchytům pro prakticky všechny
stropní konstrukce se systém velmi rychle
namontuje.

u Čtyřkolíkové konektory Phoenix stropních satelitních
reproduktorů umožňují průchodové zapojení.

u Díky certifikaci podle normy UL 2043/1480 se
systém může používat v signalizačních aplikacích
a otevřených prostorech.

u Balíček obsahuje šablony pro stropní výřezy
a veškeré montážní příslušenství.

u K dispozici v bílé barvě.

Produkt LC6-S-L představuje 16ohmový 50mm
(2palcový) reproduktor k montáži na strop určený pro
přehrávání hudby na pozadí, který je navržen ke
společnému použití se subwooferem LC6-SW100-L.
Produkt LC6-S-L nabízí snadná připojení k jednotce
prostřednictvím odpojitelného konektoru typu Phoenix
a díky montážním úchytům se snadno upevňuje na
řadu stropních materiálů.

Certifikáty a osvědčení

Oblast Certifikace

Evropa CE

Zahrnuté díly

Množství Xxxxxxxxxxx

2 Satelitní reproduktory k montáži na strop

2 Mřížky

2 Podpůrné kroužky ve tvaru C

Množství Xxxxxxxxxxx

1 Šablony pro výřezy

1 Technický datový list

2 Natřené ochranné kryty

* Satelitní reproduktor k montáži na strop (1 krabice)

Technické specifikace

  

Kmitočtová
charakteristika(-10 dB):

180 Hz–20 kHz1

Zatížitelnost: 30 W2

Citlivost: 84 dB1

Impedance: 16 ohmů

Maximální SPL: 102 dB

Hlasové pokrytí (H x V): 150 ° x 150 °3



  

Programové pokrytí pro hudbu
(H x V):

100 ° x 100 °4

Měnič: 50 mm

Konektory: Phoenix (4kolíkový)

Skříň: Ocel a ABS (ohnivzdorná)

Odbočky transformátoru: –

Rozměry (V × Prům.): 119 x 135 mm (4,7 x 5,3 palce)

Velikost výřezu: 114 mm

Čistá hmotnost (každý reproduktor
zvlášť):

0,82 kg

Přepravní hmotnost (pár): 2,34 kg (5,16 lb)

Obsažené příslušenství: Kroužek ve tvaru C

1Poloprostor.
2Dlouhodobé programové zatížení – o 3 dB větší než
trvalý růžový šum.
3Průměrně 1–4 kHz.
4Průměrně 1–8 kHz.
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Bosch LC6-S-L Half Space

Bosch LC6-SW100-L Half Space

Rozměry:

Informace o objednání

Satelitní reproduktor LC6-S-L k montáži na strop, bílá
barva
Systém satelitních reproduktorů k montáži na strop
(prodej po párech, cena za pár) – bílá barva
Číslo objednávky LC6-S-L
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