
Compact Sound
Σύστημα ηχείων



Ευέλικτη, επεκτάσιμη λύση μουσικής υποβάθρου 
(BGM) για διάφορα αρχιτεκτονικά περιβάλλοντα, 
συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων λιανικής, 
γραφείων και χώρων εστίασης.

Τα πέντε διαφορετικά μοντέλα 
παρέχουν ευέλικτους συνδυασμούς για 
περισσότερο ήχο, μικρότερο μέγεθος 
και εύκολη εγκατάσταση
Η Bosch παρουσιάζει τη νέα σειρά 
ηχείων Compact Sound αποτελούμενη 
από μικρού μεγέθους προϊόντα ήχου για 
εγκαταστάσεις.

Η σειρά ηχείων Compact Sound είναι 
σχεδιασμένη να προσφέρει ασυναγώνιστο 
λόγο απόδοσης-μεγέθους στην κατηγορία 
των μικρών εγκαταστάσεων ήχου. Η σειρά 
περιλαμβάνει πέντε ηχητικά και αισθητικά 
συμβατά μοντέλα που επιτρέπουν την 

αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη 
συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος: ηχεία subwoofer και 
δορυφόροι για επιφανειακή τοποθέτηση, 
ηχεία subwoofer και δορυφόροι οροφής 
και κρεμαστό ηχείο.

Τα μεμονωμένα μοντέλα μπορούν να 
συνδυαστούν μεταξύ τους για βέλτιστα 
αποτελέσματα, ανάλογα με την εφαρμογή, 
και όλα τους ξεχωρίζουν από τα άλλα 
διαθέσιμα προϊόντα παρέχοντας ένα 
μοναδικό συνδυασμό ανώτερης ποιότητας 
ήχου Bosch, κομψού σχεδιασμού, μικρού 
μεγέθους και απλούστερης εγκατάστασης.

Κοινά χαρακτηριστικά του συστήματος:
  «BGM» σε ένα κουτί: Αγοράστε είτε ένα 

πλήρες, προ-συσκευασμένο σύστημα ή 
αναμείξτε και αντιστοιχίστε δορυφορικά 
μοντέλα με οποιοδήποτε subwoofer για 
να ανταποκριθείτε σε κάθε απαίτηση 
διακόσμησης ή εγκατάστασης.

  Η άμεση σύνδεση των δορυφόρων στο 
subwoofer απλοποιεί ουσιαστικά την 
καλωδίωση.

  Τα ισορροπημένα κυκλώματα σύνδεσης 
αναμειγνύουν ομαλά την έξοδο των ηχείων 
υψηλής ποιότητας, ώστε το ηχοσύστημα 
«εξαφανίζεται» ως στοιχείο, αφήνοντας 
μόνο τη μουσική.

  Τα subwoofer περιλαμβάνουν ένα μεγάλο 
woofer 8” για αυξημένη έξοδο χαμηλών 
συχνοτήτων και πιο ευχάριστο ήχο σε 
χαμηλότερη ένταση.

  Υποστηρίζονται συνδέσεις ήχου 100 W, 
70/100 V, και 4/8 ohm.



Υψηλής ποιότητας 
ήχος με ακουστικά 
ισορροπημένο σημείο 
μετάβασης που 
απαλείφει τις τοπικές 
επιδράσεις, ώστε 
το σύστημα να είναι 
ηχητικά «αόρατο».

Κρεμαστή τοποθέτηση

Οροφή

Στερέωση σε επιφάνεια

  Μορφοτροπέας 2” πλήρους εύρους – ακουστικά αντιστοιχισμένος 
με τις εκδόσεις δορυφόρων οροφής και επιφάνειας.

  Κομψός σχεδιασμός, μικρού μεγέθους.

  Κρυφή σύνδεση καλωδίων με βύσμα σύνδεσης Phoenix για εύκολη 
καλωδίωση.

  Περιλαμβάνεται καλώδιο κρεμαστής σύνδεσης κατηγορίας UL για 
εύκολη τοποθέτηση.

  Σχεδιασμένο αποκλειστικά για χρήση με το subwoofer Compact Sound 
τοποθέτησης οροφής ή επιφανείας.

  Διαθέσιμο με λευκό φινίρισμα.

  Σχεδιασμός γρήγορης εγκατάστασης με ασφάλειες τοποθέτησης που 
προσαρμόζονται σχεδόν σε κάθε τύπο κατασκευής οροφής.

  Σύνδεσμοι Phoenix τεσσάρων ακίδων στα δορυφορικά ηχεία οροφής 
υποστηρίζουν την άμεση καλωδίωση.

  Οι ταξινομήσεις UL 2043/1480 επιτρέπουν τη χρήση σε εφαρμογές 
σηματοδότησης και χώρους με ψευδοροφές.

  Περιλαμβάνονται πρότυπα κοπής οροφής και όλα τα αξεσουάρ 
τοποθέτησης.

  Διαθέσιμο με λευκό φινίρισμα.

  Ο σχεδιασμός για απλοποιημένη τοποθέτηση των δορυφόρων, επιτρέπει 
την ταχύτερη εγκατάσταση, ενώ επιτρέπει σημαντική ευελιξία και εύρος 
κινήσεων.

  Το κομψά σχεδιασμένο subwoofer με διάταξη γρίλιας σε όλη την 
επιφάνεια, ενσωματώνεται στο περιβάλλον.

  Υποστηρίζει στερεοφωνική λειτουργία με συνδέσεις ήχου 8 ohm.

  Περιλαμβάνεται βραχίονας γρήγορης πλευρικής τοποθέτησης σε τοίχο.

  Τα μικρού μεγέθους subwoofer και οι δορυφόροι προσφέρουν 
εκπληκτικό λόγο απόδοσης-μεγέθους.

  Διατίθεται με μαύρο ή λευκό φινίρισμα. 
* Τα προϊόντα δεν παρουσιάζονται σε κλίμακα. 



Παράδοση ποιότητας και καινοτομίας

Για 125 χρόνια, το όνομα της Bosch 
αποτελεί εγγύηση ποιότητας και αξιοπιστίας. 
Η Bosch είναι ο παγκόσμιος προμηθευτής 
πρωτοποριακών και καινοτομικών τεχνολογικών 
συστημάτων που συνοδεύονται από άριστο 
επίπεδο εξυπηρέτησης και υποστήριξης.

Η Bosch Security Systems προσφέρει µε 
υπερηφάνεια μια τεράστια ποικιλία λύσεων 
προστασίας, ασφάλειας, επικοινωνιών και ήχου 
στις οποίες βασίζονται καθημερινά εφαρμογές 
σε όλο τον κόσμο από κρατικές εγκαταστάσεις 
και δημόσιους χώρους μέχρι επιχειρήσεις, 
σχολεία και κατοικίες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ LB6 SW100 
Subwoofer επιφάνειας

LB6 S
δορυφόρος επιφάνειας

LC6 SW100
Subwoofer οροφής

LC6 S
δορυφόρος οροφής

LP6 S
Κρεμαστό

Απόκριση συχνότητας (-10 dB) 42 Hz - 300 Hz 180 Hz - 20 kHz 45 Hz - 300 kHz 180 Hz - 20 kHz 180 Hz - 20 kHz
Χειρισμός ισχύος 200 W 30 W 200 W 30 W 30 W
Ευαισθησία 88 dB 84 dB 88 dB 84 dB 84 dB

Σύνθετη αντίσταση
Διπλό 8 ohm / 
μονοφωνικό 4 ohm

16 ohms μονοφωνικό 4 ohm 16 Ohm 16 Ohm

Μέγιστο SPL 114 dB 100 dB 114 dB 100 dB 100 dB

Κάλυψη φωνής (H x V) Πανκατευθυντικό 150˚ x 150˚ Πανκατευθυντικό 150˚ x 150˚ 150˚ x 150˚
Κάλυψη μουσικού προγράμματος 
(H x V)

Πανκατευθυντικό 100˚ x 100˚ Πανκατευθυντικό 100˚ x 100˚ 100˚ x 100˚

Μορφοτροπέας 200 mm (7.87 in) 50 mm (1.97 in) 200 mm (7.87 in) 50 mm (1.97 in) 50 mm (1.97 in)
Εύρος προσαρμογής βραχίονα 
(H x V)

Σταθερό 160˚ x 60˚ Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι

Σύνδεσμοι Phoenix (2 ακίδων) Phoenix (2 ακίδων) Phoenix (2 ακίδων) Phoenix (4 ακίδων) Phoenix (4 ακίδων)

Περίβλημα Ξύλο (MDF)
ABS (με διαβάθμιση 
πυρκαγιάς)

Χάλυβας & ABS (με 
διαβάθμιση πυρκαγιάς)

Χάλυβας & ABS (με 
διαβάθμιση πυρκαγιάς)

ABS (με διαβάθμιση 
πυρκαγιάς)

Καλύμματα μετατροπέα
100 W, 50 W, 25 W, 
12.5 W

Δ/Ι
100 W, 50 W, 25 W, 
12.5 W

Δ/Ι Δ/Ι

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
400 x 400 x 230 χλστ. 
(15,75 x 15,75 x 
9,06 ίντσες)

115 x 85 x 95 χλστ. 
(4,53 x 3,35 x 
3,75 ίντσες)

316 x 373 χλστ.
(12,44 x 14,69 ίντσες)

119 x 135 χλστ.
(4,7 x 5,3 ίντσες)

201 x 113 χλστ.
(7,92 x 4,45 ίντσες)

Καθαρό βάρος 
(Μεμονωμένες μονάδες)

12,05 κιλά (26,55 lb) 0,5 κιλά (1,1 lb) 9,52 κιλά (21 lb) 0,82 κιλά (1,8 lb) 0,73 κιλά (1,6 lb)

Βάρος αποστολής
1 subwoofer και 4 δορυφόροι: 

18,26 κιλά (40,25 lb)
1 subwoofer και 4 δορυφόροι: 

19,05 κιλά (42 lb)
2,04 κιλά (4,5 lb) 
ανά ζεύγος

Παρελκόμενα που περιλαμβάνονται
Βραχίονας τοίχου, 
εξάγωνο κλειδί

Βραχίονας τοίχου, 
εξάγωνο κλειδί

Δακτύλιος C, ράγες 
ψευδοροφής

Δακτύλιος C Καλώδιο ανάρτησης

Bosch Security Systems
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 

www.boschsecurity.gr ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση boschST@gr.bosch.com
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