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

u 4-stykowe złącza Phoenix w głośnikach satelitarnych
do montażu sufitowego upraszczają instalację
okablowania.

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

u Szablony otworów do montażu sufitowego i
wszystkie akcesoria do montażu w zestawie.

u Dostępne w białym kolorze.

LC6-S-L to 2-calowy głośnik do montażu sufitowego o
impedancji 16 omów przeznaczony do odtwarzania tła
muzycznego, który zaprojektowano do użytku z
subwooferem LC6-SW100-L. Głośnik LC6-S-L można
łatwo podłączyć do urządzenia za pomocą
odłączanego złącza typu Phoenix, a nakładki mocujące
pozwalają montować go na sufitach wykonanych z
różnych materiałów.

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE

Dołączone części

Liczba Opis

2 Głośniki satelitarne do montażu sufitowego

2 Osłony ażurowe

2 Pierścienie montażowe C

Liczba Opis

1 Szablon otworu montażowego

1 Karta katalogowa

2 Osłony do malowania

* Głośnik satelitarny do montażu sufitowego (1 opakowanie)

Dane techniczne

  

Pasmo przenoszenia (-10 dB): 180 Hz – 20 kHz1

Moc wyjściowa: 30 W2

Czułość: 84 dB1

Impedancja: 16 omów

Maks. SPL: 102 dB

Zasięg dźwięku (poz. x pion.): 150° x 150°3

Kąty rozsyłu dla sygnału
muzycznego (wys. x szer.):

100° x 100°4



  

Przetwornik: 50 mm

Złącza: Phoenix (4-stykowe)

Obudowa: Stal i ABS (ognioodporne)

Odczepy transformatora: Nie dot.

Wymiary (wys. x śr.): 119 x 135 mm

Rozmiar otworu montażowego: 114 mm

Masa netto (każdy): 0,82 kg

Masa przesyłki (para): 2,34 kg

Akcesoria w zestawie: Pierścień C

1 Półprzestrzeń.
2 Program oceny długoterminowej, wartość większa
o 3 dB od ciągłej wartości sygnału szumu różowego.
3 Średnio 1–4 kHz.
4 Średnio 1–8 kHz.
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Bosch LC6-S-L Half Space

Bosch LC6-SW100-L Half Space

Wymiary:

Zamówienia - informacje

Głośnik satelitarny do montażu sufitowego LC6-S-L, bia-
ły
Głośnik satelitarny do montażu sufitowego (podana
cena dotyczy dwóch sztuk głośników, głośniki
sprzedawane parami) — obudowa w kolorze białym
Numer zamówienia LC6-S-L
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