
Compact Sound
Luidsprekersysteem



Flexibele, schaalbare achtergrondmuziek oplossing 
Voor een groot aantal verschillende architectonische 
omgevingen, zoals winkelruimten, kantoren en 
restaurants.

Vijf uitwisselbare modellen voor 
fl exibele combinaties met meer geluid, 
een kleiner formaat en eenvoudige 
installatie
Bosch introduceert de nieuwe Compact 
Sound-luidsprekerserie met kleine 
audioproducten.

De Compact Sound-luidsprekers 
leveren ongeëvenaarde prestaties voor 
audioproducten met een klein formaat. 
De serie bestaat uit vijf geluidstechnisch 
en esthetisch gelijke modellen waarmee 
eff ectiever en economischer complete 

systemen kunnen worden samengesteld: 
subwoofer en satellietluidsprekers 
voor opbouwmontage, subwoofer en 
satellietluidsprekers voor plafonds 
en een hangende luidspreker.

Alle modellen kunnen met elkaar 
worden gecombineerd voor optimale 
resultaten en onderscheiden zich 
van andere beschikbare producten 
door de unieke combinatie van 
superieure geluidskwaliteit van Bosch, 
stijlvol ontwerp, kleiner formaat en 
eenvoudigere installatie.

Algemene systeemkenmerken:
  Direct achtergrondmuziek: koop een kant-en-

klaar systeem of combineer satellietmodellen 
met een van de subwoofers voor de juiste 
vormgeving of de vereiste installatie.

  Rechtstreekse verbinding van satellieten 
met subwoofer – aanzienlijk eenvoudigere 
bekabeling.

  Gebalanceerde crossover-circuits voor 
een perfect gemengde uitvoer van deze 
hoogwaardige luidsprekers, zodat het 
audiosysteem lijkt te verdwijnen en alleen 
de muziek blijft.

  De subs hebben een grote woofer van 8” 
voor betere LF-uitvoer en een plezieriger 
geluid bij lagere volumes.

  Ondersteunt audioaansluitingen met 100 W, 
70/100 V en 4/8 ohm.



Hoogwaardig geluid 
met akoestisch 
gebalanceerd crossover-
punt elimineert 
lokale subeff ecten, 
zodat het systeem 
geluidstechnisch 
‘verdwijnt’.

Hangende montage

Plafond

Opbouwmontage

  2” omvormer met volledig bereik – akoestisch geschikt 
voor satellietversies voor plafond- en opbouwmontage.

  Mooi, compact ontwerp.

  Verborgen kabelaansluiting met pass-thru Phoenix-stekker 
voor eenvoudige bekabeling.

  Incl. kabel met UL-classifi catie voor hangende montage.

  Exclusief ontworpen voor gebruik met de Compact Sound-
subwoofers voor plafond- of opbouwmontage.

  Witte afwerking.

  Snelle installatie met bevestigingsplaatjes die in bijna elke 
plafondconstructie passen.

  4-pens Phoenix-aansluitingen op satellietluidsprekers voor 
plafond met doorvoer voor bekabeling.

  UL 2043 UL/1480-classifi caties voor gebruik in 
signaleringstoepassingen en luchtcirculatieruimten.

  Inclusief plafondsjablonen en alle bevestigingsaccessoires.

  Witte afwerking.

  Eenvoudige montage van satellieten – snellere installatie 
met uitstekende aansluitmogelijkheden en groot 
bewegingsbereik.

  Fraai subwooferontwerp met rooster aan de voorkant – 
gaat op in de omgeving.

  Ondersteunt stereofunctionaliteit met audioaansluitingen 
van 8 ohm.

  Inclusief muursteun met schuifbevestiging.

  Compacte subwoofer en satellieten met verrassende 
prestatie/formaat-verhouding.

  Zwarte of witte afwerking. * Producten niet op schaal weergegeven. 



Een traditie van kwaliteit en innovatie

Al 125 jaar staat de naam Bosch voor kwaliteit 
en betrouwbaarheid. We zijn een wereldwijd 
actieve leverancier van innovatieve technologie 
die wordt ondersteund door het hoogste 
niveau van service en support.

Bosch Security Systems is er trots op u een 
breed pakket van systemen en componenten 
te kunnen bieden op het gebied van Brand- 
en inbraakdetectie, Video Systems, Public 
Address en Conference, dat u helpt een 
oplossing te vinden voor elke gewenste 
toepassing.

SPECIFICATIES LB6 SW100 
sub opbouw

LB6 S
satelliet opbouw

LC6 SW100
sub plafond

LC6 S
satelliet plafond

LP6 S
hangend

Frequentiebereik (-10 dB) 42 Hz - 300 Hz 180 Hz - 20 kHz 45 Hz - 300 kHz 180 Hz - 20 kHz 180 Hz - 20 kHz
Vermogen 200 W 30 W 200 W 30 W 30 W
Gevoeligheid 88 dB 84 dB 88 dB 84 dB 84 dB

Impedantie
dubbel 8 ohm / 
mono 4 ohm

16 ohm mono 4 ohm 16 ohm 16 ohm

Maximale SPL 114 dB 100 dB 114 dB 100 dB 100 dB

Stembereik (H x V) Omni-directioneel 150˚ x 150˚ Omni-directioneel 150˚ x 150˚ 150˚ x 150˚

Dekking muziekprogramma (H x V) Omni-directioneel 100˚ x 100˚ Omni-directioneel 100˚ x 100˚ 100˚ x 100˚

Omvormer 200 mm 50 mm 200 mm 50 mm 50 mm

Aanpassingsbereik beugel (H x V) Vast 160˚ x 60˚ N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Connectoren Phoenix (2-pens) Phoenix (2-pens) Phoenix (2-pens) Phoenix (4-pens) Phoenix (4-pens)

Behuizing Hout (MDF) ABS (brandclassifi catie)
Staal en ABS 
(brandclassifi catie)

Staal en ABS 
(brandclassifi catie)

ABS 
(brandclassifi catie)

Transformatortrappen
100 W, 50 W, 
25 W, 12,5 W

N.v.t.
100 W, 50 W, 
25 W, 12,5 W

N.v.t. N.v.t.

Afmetingen (H x B x D)
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

Nettogewicht (afzonderlijke units) 12,05 kg 0,5 kg 9,52 kg 0,82 kg 0,73 kg
Transportgewicht 1 sub en 4 satellieten: 18,26 kg 1 sub en 4 satellieten: 19,05 kg 2,04 kg per paar

Meegeleverde accessoires
Muursteun; zeskantige 
steeksleutel

Muursteun; zeskantige 
steeksleutel

C-ring, rails C-ring Ophangkabel

Bosch Security Systems
Ga voor meer informatie over de producten van 

Bosch naar www.boschsecurity.nl of stuur een 

e-mail naar nl.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2015

Gedrukt in Nederland

Wijzigingen voorbehouden

PA-EH-nl-01_F01U561384_01 




