LC20 Birinci Sınıf Tavan Hoparlörleri
Tavan Hoparlöründe Modern Tasarım

İki yeni Birinci Sınıf Tavan (PC) Hoparlörü modeli
Bosch'tan kullanıcı dostu sabit ses çözümlerine katıldı.

LC20-PC60G6-6 (6,5” çift yönlü) ve LC20-PC60G6-8
(8” çift yönlü) her detayında üstün performansıyla,
mevcut tavan hoparlörleri arasında en gelişmişi
olacak biçimde tasarlandı.
Her müstakil ünitede, mevcut Bosch tavan hoparlörü
tekliflerine göre daha gelişmiş yüksek frekans
performansı ve kapsama kontrolü için özel bir
sıkıştırma sürücüsü bulunur. Basitleştirilmiş kablo
bağlantısı ve yeni entegre montaj donanımı çok çeşitli
tavan boşluklarına ve inşaat formatlarına daha hızlı
kurulum yapılabilmesini sağlar.
Her iki model de yüklenicilerin Bosch ses
ürünlerinden beklediği kullanıcı dostu kurulum ve
düşük profilli görünüme daha fazla güç kullanma
(100 W), daha yüksek çıkış (113 dB / 114 dB) ve
daha geniş kapsama açıları (100˚ / 120˚) katarak, bu
seriyi yeni ve yüksek kaliteli bir seçenek haline getirir.
LC20 Birinci Sınıf Tavan Hoparlörleri, tavan
uygulamalarında yeni bir ses kalitesi ve estetik
seviyesi sunar.

Yüksek kaliteli ses
ve akustik olarak
dengelenmiş çapraz geçiş
noktası yerel alt hoparlör
efektini ortadan kaldırarak
sistem sesinin «fark
edilememesini» sağlar.

Birinci Sınıf Tavan Hoparlörü özellikleri
 Bosch tarafından geliştirilen
yüksek performanslı sıkıştırma
sürücüsü. Ultra geniş HF yayılımı
oda genelinde oldukça eşit
kapsama sağlar.


Yüksek devinimli, düşük
frekanslı hoparlör çok düşük
düzeyde frekans artışı sağlar.
Çelik takviyeli arka kısmı güçlü

(ön, ızgara sökülmüş durumda)

muhafaza sağlayarak akustik

(ön, ızgara takılı)

kaybı en aza indirir.


Dört noktadan kelepçe
mekanizması ve entegre montaj
ayakları sayesinde tavana hızla
kurulumu yapılabilir.



Çıkarılabilir, iç içe geçen Phoenix
tarzı sinyal bağlantıları montaj
kablo bağlantılarını basitleştirir.
8Ω / 70 V / 100 V ile çalışan priz
seçici.


(arka)

Tamamen güçlendirilmiş ABS UL
seviyeli bölme sayesinde uzun
ömürlüdür. UL 1480 ve 2043
standartlarıyla tam uyumludur.

Bir Kalite ve Yenilik Geleneği
100 yıldan uzun bir süredir, Bosch adı kalite
ve güvenlik ile birlikte anılmaktadır. Bosch, en
yüksek standartlarda hizmet ve destek ile yeni
teknolojiler alanında çözümler sunan dünya
çapında bir markadır.
Bosch Güvenlik Sistemleri, devlet
kuruluşlarından, halka açık mekanlara,
işletmelere, okullara ve evlere kadar, dünyanın
her yerindeki uygulamalarda her gün güvenilen,
geniş güvenlik, iletişim ve ses çözümleri
serisini gururla sunar.

SPESİFİKASYONLAR

LC20-PC60G6-6

LC20-PC60G6-8

50 - 20 kHz

40 - 20 kHz

Kapsama

100˚

120˚

HF Güç Kullanımı

200 W program, 100 W pembe gürültü

200 W program, 100 W pembe gürültü

Frekans Aralığı (-10 dB)

Hassasiyet (SPL 1 W/1 m)

87 dB

88 dB

Maksimum Hesaplanan SPL

107 dB ort., 113 dB pik

108 dB ort., 114 dB pik

Empedans

10 ohm

10 ohm

LF Dönüştürücü

165 mm (6,5 inç)

200 mm (8 inç)

HF Dönüştürücü
Transformatör Prizleri

Konektörler

35 mm sıkıştırma sürücüsü

35 mm sıkıştırma sürücüsü

70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 ohm

70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 ohm

100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 ohm

100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 ohm

Sökülebilir kilit, 4 pinli

Sökülebilir kilit, 4 pinli

(Phoenix/Euro bloğu) ve seramik (EVAC)

(Phoenix/Euro bloğu) ve seramik (EVAC)

12 AWG (2,5 mm) maks kablo boyutu

12 AWG (2,5 mm) maks kablo boyutu

Muhafaza

ABS plastik (UL94V-0) bölme, çelik arka muhafaza

ABS plastik (UL94V-0) bölme, çelik arka muhafaza

Izgara

Kumaşla renk uyumlu çelik ızgara

Kumaşla renk uyumlu çelik ızgara

Boyutlar (Y x D)

260 mm x 280 mm (10,25 inç x 11 inç)

324 mm x 327 mm (12,76 inç x 12,87 inç)

Oyuk Boyutu

248 mm (9,76 inç)

294,3 mm (11,59 inç)

Net Ağırlık

7 kg (15,4 lb)

8 kg (17,6 lb)

Sevkiyat Ağırlığı

16,83 kg (37,1 lb)

20,23 kg (44,6 lb)

Donanım Desteği

C halkası, seramik köprü

C halkası, seramik köprü

Onaylar

UL1480, 2043; CE

UL1480, 2043; CE
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