
Compact Sound
hangszórórendszer



Rugalmas, méretezhető háttérzenei (BGM) 
megoldás, amely sokféle építészeti környezetben, 
köztük kiskereskedelmi terekben, irodákban és 
éttermekben alkalmazható.

Az öt egymással felcserélhető típus 
a kiváló hangzás, a kis méret és az 
egyszerű telepíthetőség rugalmas 
kombinációit kínálja.
A Bosch bemutatja a kisméretű, 
telepített audiotermékek családjába 
tartozó új Compact Sound 
hangszórósorozatot.

A Compact Sound hangszórósorozat 
létrehozásakor a kis formátumú telepített 
hangsugárzók kategóriájában páratlan 
teljesítmény–méret arány elérése volt 
a legfőbb szempont. A sorozat öt, 
hangzás és megjelenés szempontjából 
összeillő típust foglal magába, melyekkel 

hatékonyabban és gazdaságosabban 
állíthatók össze az egyéni igényeknek 
megfelelő teljes rendszerek: 
felületre rögzíthető mélysugárzó 
és szatellithangszórót, mennyezeti 
mélysugárzó és szatellithangszórót, 
valamint egy függesztett hangszórót.

Az egyes típusokat egymással kombinálva 
elérhető az alkalmazás szempontjából 
optimális hangzás. A sorozatot a kiváló 
Bosch-hangminőség, az elegáns kivitel, 
a kis méret és az egyszerű telepíthetőség 
egyedülálló kombinációja különbözteti 
meg a többi forgalomban kapható 
terméktől.

A rendszer általános jellemzői:
  Teljes háttérzenei megoldás: vásárolhat 

teljes rendszert egy csomagban, vagy tetszés 
szerint kombinálhatja egymással a szatellit 
típusokat és a mélysugárzókat, fi gyelembe 
véve a dekorációs és a telepítési igényeket.

  A szatellithangszórók közvetlenül a 
mélysugárzóra köthetők, így lényegesen 
kevesebb vezetékre van szükség.

  A kiváló minőségű hangszórók hangzását 
kiegyensúlyozott hangváltó áramkörök 
keverik úgy, hogy az audiorendszer szinte 
észrevétlen marad, csak a zene hallható.

  A mélysugárzók 8"-os hangszórója az 
alacsony frekvenciatartományban erőteljes, 
kis hangerő mellett is kellemes hangzást 
nyújt.

  100 W-os, 70/100 V-os és 4/8 ohmos 
hangtechnikai csatlakozásokkal használható.



A kiváló hangminőség 
és az akusztikusan 
kiegyensúlyozott váltási 
pont révén kiküszöbölt 
helyi basszushatás szinte 
észrevétlenné teszi 
a hang forrását.

Függesztett

Mennyezeti

Felületre szerelhető

  2"-os teljes tartományban sugárzó jelátalakító – akusztikailag 
a mennyezeti és felületre szerelt szatellitváltozathoz igazítva.

  Vonzó, kompakt kialakítás.

  Rejtett vezetékcsatlakozás és könnyen beköthető átmenő 
Phoenix csatlakozó.

  Tartozék UL minősítésű gyorsrögzítős függesztőkábel.

  Kizárólag a Compact Sound sorozat mennyezeti vagy felületi 
rögzítésű mélysugárzóival együtt használhatók.

  Fehér színben kapható.

  Rögzítőfülekkel gyorsan telepíthető kialakítás, amely szinte 
bármilyen mennyezeten alkalmazható.

  A mennyezeti szatellithangszórók négyérintkezős Phoenix 
csatlakozói jeltovábbító bekötést tesznek lehetővé.

  Az UL 2043/1480 minősítésnek köszönhetően tűzjelző 
alkalmazásokban és álmennyezeti gépészeti terekben 
is használhatók.

  Tartozék mennyezeti kivágó sablonok és teljes rögzítőkészlet.

  Fehér színben kapható.

  Szatellitként egyszerűen rögzíthető kialakítás – gyorsan 
telepíthető, mégis tág teret ad az irány és a pozíció 
beállítására.

  Környezetbe simuló, szemet gyönyörködtető mélysugárzó 
forma és a homlokfelületet teljesen fedő rács.

  Sztereó működés 8 ohmos hangtechnikai csatlakozókkal.

  Tartozék csúszkás gyorsrögzítő fali tartó.

  A kompakt mélysugárzó és a szatellitek méretükhöz képest 
meglepő teljesítményt nyújtanak.

  Fekete és fehér színben kaphatók. 
* A termékek képei nem méretarányosak. 



A minőség és innováció hagyománya

A Bosch neve 125 éve egyet jelent a minőséggel 
és megbízhatósággal. A Bosch világszerte a 
legmagasabb szintű szervizzel és támogatással 
együtt szállítja innovatív technológiai megoldásait.

A Bosch Security Systems büszke arra, hogy 
biztonsági, kommunikációs és hangmegoldások 
széles választékával állhat az Ön rendelkezésére, 
amelyek világszerte bármilyen alkalmazási 
formában folyamatosan megbízható teljesítményt 
nyújtanak, legyen szó kormánylétesítményekről és 
nyilvános termekről, illetve üzleti vállalkozásokról, 
iskolákról és otthoni környezetről.

MŰSZAKI ADATOK LB6 SW100 
felületi mélysugárzó

LB6 S
felületi szatellit

LC6 SW100
mennyezeti mélynyomó

LC6 S
mennyezeti szatellit

LP6 S
függesztett

Frekvenciaátvitel (-10 dB) 42 Hz – 300 Hz 180 Hz – 20 kHz 45 Hz – 300 kHz 180 Hz – 20 kHz 180 Hz – 20 kHz
Terhelhetőség 200 W 30 W 200 W 30 W 30 W
Érzékenység 88 dB 84 dB 88 dB 84 dB 84 dB

Impedancia
Kettős 8 ohm / 
monó 4 ohm

16 ohm monó 4 ohm 16 ohm 16 ohm

Maximális hangnyomásszint 114 dB 100 dB 114 dB 100 dB 100 dB

Beszédhang sugárzási szöge (V x F) 360 fokos 150˚ x 150˚ 360 fokos 150˚ x 150˚ 150˚ x 150˚

Zeneműsor sugárzási szöge (V x F) 360 fokos 100˚ x 100˚ 360 fokos 100˚ x 100˚ 100˚ x 100˚

Jelátalakító 200 mm 50 mm 200 mm 50 mm 50 mm

Tartó állítási tartománya (V x F) Rögzített 160˚ x 60˚ N/A N/A N/A

Csatlakozók Phoenix (2 érintkezős) Phoenix (2 érintkezős) Phoenix (2 érintkezős) Phoenix (4 érintkezős) Phoenix (4 érintkezős)

Ház Fa (MDF)
ABS (tűzvédelmi 
minősítésű)

Acél és ABS 
(tűzvédelmi 
minősítésű)

Acél és ABS 
(tűzvédelmi 
minősítésű)

ABS (tűzvédelmi 
minősítésű)

Transzformátorkivezetések
100 W, 50 W, 25 W, 
12,5 W

N/A
100 W, 50 W, 25 W, 
12,5 W

N/A N/A

Méretek (ma x szé x mé)
400 mm x 400 mm x 
230 mm

115 mm x 85 mm x 
95 mm

316 mm x 373 mm 119 mm x 135 mm 201 mm x 113 mm

Nettó tömeg (egységek 
önmagukban)

12,05 kg 0,5 kg 9,52 kg 0,82 kg 0,73 kg

Szállítási tömeg 1 mélysugárzó és 4 szatellit: 18,26 kg 1 mélysugárzó és 4 szatellit: 19,05 kg 2,04 kg páronként
Tartozékok Fali tartó, imbuszkulcs Fali tartó, imbuszkulcs C-gyűrű, elemsínek C-gyűrű Függesztőkábel
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