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u ด้วยไดร์เวอร์ทรานสดิวเซอร์ที่รองรับย่านความถี่แบบ full-range ขนาด 2 นิ้ว ซึ่ง การ
ปรับจูนเสียงให้สามารถใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมกับลำโพงแซทเทิลไลท์รุ่นติดตั้งบนเพดานและ
รุ่นติดตั้งบนพื้นผิว

u การออกแบบดีไซด์ที่สวยงามและกะทัดรัด

u การออกแบบชุดเชื่อมต่อสายสัญญาณซึ่งเป็นแบบซ่อนในตัวลำโพง ชนิดปลั๊กเป็นแบบ
Phoenix แบบร้อยผ่าน(pass-thru)เพื่อการเดินสายสัญญาณได้อย่างง่ายดาย

u มาพร้อมกับสายเคเบิลมาตรฐาน UL เพื่อการติดตั้งแขวนได้สะดวก และรวดเร็ว

u มีเฉพาะสีขาว

ลำโพงแซทเทิลไลท์แบบแขวน LP6-S-L คือ คือลำโพงที่รองรับการใช้งานร่วมกับลำโพงชุด
แบบคอมแพ็คจาก Bosch ลำโพงออกแบบเป็นทางเลือก เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับเพดาน
ที่ไม่สามารถติดตั้งลำโพงแบบฝ้าเพดานเปิด หรือ ฝ้าเพดานที่มีข้อจำกัดอื่นๆในการติดตั้งลำโพง
และยังให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม ด้วยไดรเวอร์ ทรานสดิวเซอร์ขนาด 2 นิ้ว (50 มม.) ให้
ประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมกันกับลำโพงแซทเทิลไลท์ ในผลิตภัณฑ์ลำโพงชุดแบบคอมแพ็ค
(Compact Sound) รุ่นอื่นๆได้ ชุดลำโพงมาพร้อมกับสายเคเบิลสำหรับติดตั้งที่ผ่าน
มาตรฐาน UL ที่ใช้ร่วมกับ ชุดลำโพงซับวูฟเฟอร์และลำโพงแซทเทิลไลท์ รุ่นติดตั้งเพดานหรือ
บนพื้นผิวทุกรุ่นในผลิตภัณฑ์ลำโพงชุดแบบคอมแพ็ค (Compact Sound) รุ่นอื่นๆได้
เหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ หลายสภาพแวดล้อม และให้เพลงแบ็ค
กราวนด์หรือฟอร์กราวนด์ที่มีคุณภาพสูง

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่ การรับรอง

ยุโรป CE

ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน คำอธิบาย

2 ลำโพงแซทเทิลไลท์แบบแขวน

2 สายเคเบิลสำหรับแขวน

2 ช่องต่อสาย

จำนวน คำอธิบาย

6 สกรูยึดฝาปิดซ่อนสายสัญญาณ

1 คู่มือการติดตั้ง

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

 LP6-S-L

การตอบสนองความถี่ (-10 dB): 150 Hz - 20 kHz1

กำลังขับ: 30 W2

ความไว: 84 dB1

อิมพีแดนซ์: 16 โอห์ม

SPL สูงสุด: 102 dB1

ความครอบคลุมของเสียง (แนวนอน x แนวตั้ง): 150° x 150°3

ความครอบคลุมของเสียงดนตรี (แนวนอน x แนว
ตั้ง):

100° x 100°4

ทรานสดิวเซอร์: 50 มม. (1.97 นิ้ว)

ขั้วต่อ: Phoenix (4-ขา)

กล่องหุ้ม: ABS (ผ่านมาตรฐานป้องกันอัคคีภัย)



 LP6-S-L

ขนาด (ความสูง x เส้นผ่าศูนย์กลาง): 201 มม. x 113 มม. (7.92 นิ้ว x
4.45 นิ้ว)

น้ำหนักสุทธิ:
(ลำโพงแบบแขวน 1 ตัว และสายเคเบิลสำหรับ

แขวน 1 เส้น)

0.73 กก. (1.6 ปอนด์)

น้ำหนักในการขนส่ง:
(ลำโพงแบบแขวน 2 ตัว และสายเคเบิลสำหรับ

แขวน 2 เส้น)

2.04 กก. (4.5 ปอนด์)

ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน: สายเคเบิลสำหรับแขวน (2) เส้น

การอนุมัติ: UL1480, CE

1พื้นที่แบบเต็ม
2พิกัดโปรแกรมระยะยาว, มากกว่าพิกัด Pink Noise ต่อเนื่อง 3 dB
3เฉลี่ย 1 kHz - 4 kHz
4เฉลี่ย 1 kHz – 8 kHz

 สายเคเบิลสำหรับแขวน

วัสดุ: ลวดสลิง

ขีดจำกัดโหลดขณะทำงาน: 10 กก. (22 ปอนด์)

ความยาว: 4.57 ม. (15 ฟุต)

การอนุมัติ: UL2442

ข้อมูลจำเพาะทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม:
ระบบลำโพงจะประกอบด้วยทรานสดิวเซอร์ขนาด 2 นิ้ว (50 มม.) โดยจะถูกติดตั้งใน
Housing ทรงกลมที่ออกแบบมาเพื่อแขวนกับสายเคเบิลมาตรฐาน UL พร้อมตัวรัดสาย สาย
เชื่อมต่อสัญญาณทั้งหมดสำหรับลำโพงจะต้องทำโดยใช้ขั้วต่อแบบ Phoenix 4 ขาแบบ
สัญญาณเคลื่อนผ่าน(pass-thru) สายเชื่อมต่อสัญญาณทั้งหมดสำหรับลำโพงจะต้องทำโดย
ใช้ขั้วต่อแบบ Phoenix 4 ขาแบบสัญญาณเคลื่อนผ่าน(pass-thru) ระบบลำโพงจะ
ต้องตรงตามเกณฑ์ประสิทธิภาพการทำงานต่อไปนี้: รองรับการพลังงาน 30 วัตต์ในพิกัด
โปรแกรมระยะยาว; การตอบสนองความถี่ 150 Hz - 20 kHz (-10 dB จากความ
ไวตามพิกัด); อิมพีแดนซ์, ปกต ิ16 โอห์ม ทรานสดิวเซอร์ในลำโพงจะสามารถกระจายเสียงได้
ครอบคลุมอย่างน้อย 100 องศาในแนวทรงกรวย โดยเฉลี่ยที่ย่านช่วงความถี่ 1-8 kHz และ
อย่างน้อย 150 องศาในแนวทรงกรวย โดยเฉลี่ยที่ย่านช่วงความถี่ 1- 4 kHz วัสดุของ
ลำโพงทำจาก ABS ที่ผ่านมาตรฐานป้องกันอัคคีภัย โครงหุ้มจะมีความสูง 7.92 นิ้ว (201
มม.) และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.45 นิ้ว (113 มม.) ระบบลำโพงแบบแขวนจะเป็น
รุ่น LP6-S-L

การตอบสนองความถี่และอิมพีแดนซ์:
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ขนาด:

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ลำโพงแซทเทิลไลท์แบบแขวน LP6-S-L
ลำโพงแซทเทิลไลท์ชนิดแขวน รุ่นสีขาว
เลขที่ใบสั่งซื้อ LP6-S-L

 

2 | ลำโพงแซทเทิลไลท์แบบแขวน LP6-S-L



3 | ลำโพงแซทเทิลไลท์แบบแขวน LP6-S-L

นำเสนอโดย:

ประเทศไทย:     
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 11 สีลม บางรัก
กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์: +66 2639 3111
แฟกซ์: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th
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