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u Bộ biến đổi toàn dải 2 inch — đồng bộ âm thanh với
các dòng loa vệ tinh gắn trần và treo tường.

u Thiết kế đẹp, nhỏ gọn.

u Kết nối dây ẩn với giắc cắm chuyển tiếp dạng Phoenix,
dễ dàng cho việc đi dây.

u Cáp treo tiêu chuẩn UL hỗ trợ lắp đặt dễ dàng đi kèm.

u Có màu trắng.

LP6-S-L Loa Vệ Tinh Dạng Treo là tùy chọn loa thích
hợp cho Hệ Thống Loa Nhỏ Gọn của Bosch. Loại loa này
cung cấp giải pháp lắp đặt loa ở các không gian trần mở
nơi mà các loại loa gắn tường hoặc gắn trần khác không
hỗ trợ lắp đặt. Bộ biến đổi 2 inch (50 mm) cung cấp hiệu
suất phù hợp với những dòng loa Vệ Tinh Nhỏ Gọn khác.
Thiết bị hoàn chỉnh với cáp gắn tiêu chuẩn UL và tương
thích với mọi dòng loa siêu trầm và loa vệ tinh Nhỏ Gọn
gắn bề mặt hoặc gắn trần. Đây là giải pháp lý tưởng trong
những môi trường và không gian đa dạng, mang lại âm
thanh nhạc nền, nhạc biểu diễn chất lượng cao.

Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực Chứng nhận

Châu Âu CE

Bộ phận Đi kèm

Sô ́ lượng Mô ta ̉

2 Loa vệ tinh dạng treo

2 Dây cáp treo loa

2 Móc nối

Sô ́ lượng Mô ta ̉

6 Vít siết dây

1 Sổ tay hướng dẫn lắp đặt

Thông Số Kỹ Thuật

 LP6-S-L

Đáp Tuyến Tần Số (-10 dB): 150 Hz - 20 kHz1

Công Suất: 30 W2

Độ Nhạy: 84 dB1

Trở Kháng: 16 Ohm

SPL Tối Đa: 102 dB1

Độ Phủ Âm (Ngang x Dọc): 150° x 150°3

Độ Phủ Nhạc (Ngang x Dọc): 100° x 100°4

Bộ Biến Đổi: 50 mm (1,97 in)

Đầu Nối: Phoenix (4 chân)

Vỏ Loa: Nhựa ABS (chống cháy)



 LP6-S-L

Kích Thước (chiều cao x đường
kính):

201 mm x 113 mm (7,92 in x
4,45 in)

Khối Lượng Tịnh:
(1 loa treo và 1 dây cáp treo)

0,73 kg (1,6 lb)

Khối Lượng Vận Chuyển:
(2 loa treo và 2 dây cáp treo)

2,04 kg (4,5 lb)

Phần Cứng Hỗ Trợ: (2) Dây cáp treo loa

Chứng Nhận: UL1480, CE

1Toàn không gian
2Công suất định mức hoạt động liên tục, lớn hơn 3 dB so
với định mức nhiễu âm.
3Trung bình 1 kHz – 4 kHz
4Trung bình 1 kHz – 8 kHz

 Dây Cáp Treo Loa

Chất Liệu: Dây cáp thép

Giới Hạn Tải: 10 kg (22 lb)

Chiê ̀u dài: 4,57 m (15 ft)

Chứng Nhận: UL2442

Đặc Điểm Kỹ Thuật và Cấu Trúc:
Hệ thống loa gồm một bộ biến đổi đơn 2 inch (50 mm),
được đặt trong vỏ hộp tròn thiết kế để có thể treo bằng
cáp tiêu chuẩn UL và kẹp. Tất cả kết nối tín hiệu cho loa
được thực hiện qua đầu nối phoenix 4 chân cho phép
tín hiệu chuyển tiếp qua. Loa được thiết kế với nắp trên
giúp che toàn bộ dây kết nối. Hệ thống loa đáp ứng các
tiêu chuẩn hoạt động sau: Công suất định mức 30 watt
hoạt động liên tục; Đáp tuyến tần số 150 Hz - 20 kHz
(-10 dB từ độ nhạy định mức); Trở kháng 16 ohm. Bộ
biến đổi của hệ thống loa cung cấp độ phủ đều, trung
bình tối thiểu 100° theo hình nón trên dải tần số 1 – 8
kHz và trung bình tối thiểu 150° theo hình nón trên dải
tần số 1 – 4 kHz. Loa được làm từ nhựa ABS chống cháy.
Vỏ loa có chiều cao 7,92 inch (201 mm) và đường kính
4,45 inch (113 mm). Hệ thống loa dạng treo là dòng
LP6-S-L.

Đáp Tuyến Tần Số và Trở Kháng:
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Kích Thước:

Thông tin Đặt hàng

Loa Vệ Tinh Dạng Treo LP6-S-L
Loa vệ tinh dạng treo; màu trắng
Số đặt hàng LP6-S-L
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