
Compact Sound
Høyttalersystem



Fleksibel, skalerbar bakgrunnsmusikkløsning (BGM) 
for en rekke ulike bygningsmiljøer, inkludert butikkarealer, 
kontorer og restauranter.

Fem likeverdige modeller gir fl eksible 
kombinasjonsmuligheter for mer lyd, 
mindre størrelse og enkel montering
Bosch presenterer den nye 
høyttalerserien Compact Sound – 
små, fastmonterte lydprodukter.

Høyttalerne i Compact Sound-serien 
er utformet for å gi uovertruff en 
ytelse sammenlignet med størrelsen 
i sin kategori. Serien inneholder 
fem matchende modeller som har 
kompletterende lydbilde og utseende, 

og tillater enkel og økonomisk tilpassing 
av hele systemer: basshøyttaler og 
satellitthøyttalere for overfl atemontering, 
basshøyttaler og satellitthøyttalere for 
tak, og en pendelhøyttaler.

Modellene kan blandes for å få optimalt 
resultat i en installasjon, og alle skiller 
seg ut fra andre tilgjengelige produkter 
med sin unike kombinasjon av Bosch-
lydkvalitet, stilfull utforming, kompakt 
størrelse og enkel montering.

Felles systemfunksjoner:
  Ferdig BGM: Kjøp enten et ferdig system 

eller plukk og miks satellittmodeller med 
basshøyttalere for å oppfylle krav til dekor 
eller montering.

  Direkte kobling til basshøyttalere fra 
satellitthøyttalere – betydelig forenkling 
av kablingen.

  Balanserte overgangskretser tilpasser lyden 
fra kvalitetshøyttalerne slik at lydsystemet 
nesten forsvinner, og bare musikken blir igjen.

  Basshøyttalerne har et stort 8-tommers 
element for god eff ekt i de lave frekvensene 
og mer behagelig lyd på lave volumer.

  Støtter lydtilkoblinger på 100 W, 70/100 V 
og 4/8 ohm.



Kvalitetslyd med akustisk 
balansert overgangspunkt 
gjør at lyden fra 
basshøyttalerne ikke virker 
å komme fra enkelthøyttalere, 
slik at systemet spiller som 
en helhet.

Pendelmontering

Takmontering

Overfl atemontering

  2-tommers transduser med bredt frekvensområde – 
passer sammen lydmessig med tak- og overfl atemonterte 
satellittversjoner.

  Attraktiv, kompakt utforming.

  Skjult kabeltilkobling med gjennomgangskontakter 
(Phoenix) gir enkel kabling.

  UL-godkjent pendelkabel for hurtigmontering følger med.

  Utformet for bruk bare med Compact Sound-
basshøyttalerne for tak- eller overfl atemontering.

  Leveres i hvitt.

  Laget for hurtig montering med fester for innfelt montering 
som passer nesten alle takkonstruksjoner.

  Fire-pinners Phoenix-kontakter i satellitthøyttalerne støtter 
gjennomgang.

  UL 2043/1480-godkjenning tillater bruk i alarmsystemer 
og i området mellom himling og tak.

  Maler for takutskjæring og alt monteringstilbehør 
medfølger.

  Leveres i hvitt.

  Forenklet monteringsutforming for satellitter – gir raskere 
montering samtidig som det er store justeringsmuligheter.

  Attraktiv basshøyttalerutforming med heldekkende 
frontgrill – glir inn i omgivelsene.

  Støtter stereodrift med 8-ohms lydtilkoblinger.

  Veggbrakett for hurtigmontering (skyv på) medfølger.

  Kompakte bass- og satellitthøyttalere gir overraskende 
god ytelse sammenlignet med størrelsen.

  Fås i svart eller hvitt. 

* Produktene vises ikke i korrekt størrelsesforhold. 



Tradisjon for kvalitet og innovasjon

I 125 år har navnet Bosch vært et begrep for 
kvalitet og pålitelighet. Bosch er en av verdens 
ledende leverandører av innovativ teknologi, 
som opprettholdes av den beste servicen og 
kundestøtten som finnes.

Bosch Security Systems er stolte over 
å kunne tilby et bredt utvalg av sikkerhets-, 
kommunikasjons- og lydløsninger som 
brukes daglig rundt om i verden, fra statlige 
institusjoner og offentlige steder til 
bedrifter, skoler og private hjem.

SPESIFIKASJONER LB6 SW100 
overfl atebass

LB6 S
overfl atesatellitt

LC6 SW100
takbass

LC6 S
taksatellitt

LP6 S
pendel

Frekvensrespons (-10 dB) 42–300 Hz 180 Hz–20 kHz 45 Hz–300 kHz 180 Hz–20 kHz 180 Hz–20 kHz
Musikkeff ekt 200 W 30 W 200 W 30 W 30 W
Sensitivitet 88 dB 84 dB 88 dB 84 dB 84 dB

Impedans
Dobbel 8 ohm / 
mono 4 ohm

16 ohm mono 4 ohm 16 ohm 16 ohm

Maksimum lydtrykk 114 dB 100 dB 114 dB 100 dB 100 dB

Taledekning (H x V) Retningsløs 150˚ x 150˚ Retningsløs 150˚ x 150˚ 150˚ x 150˚

Musikkprogramdekning (H x V) Retningsløs 100˚ x 100˚ Retningsløs 100˚ x 100˚ 100˚ x 100˚

Transduser 200 mm (7,87") 50 mm (1,97") 200 mm (7,87") 50 mm (1,97") 50 mm (1,97")

Justeringsområde for brakett (H x V) Fast 160˚ x 60˚ I/R I/R I/R

Kontakter Phoenix (2-pinners) Phoenix (2-pinners) Phoenix (2-pinners) Phoenix (4-pinners) Phoenix (4-pinners)

Kabinett Tre (fi berplate) ABS (branngodkjent)
Stål og ABS 
(branngodkjent)

Stål og ABS 
(branngodkjent)

ABS (branngodkjent)

Transformatornivåer
100 W, 50 W, 
25 W, 12,5 W

I/R
100 W, 50 W, 
25 W, 12,5 W

I/R I/R

Mål (H x B x D)
400 x 400 x 230 mm 
(15,75 x 15,75 x 9,06")

115 x 85 x 95 mm 
(4,53 x 3,35 x 3,75")

316 x 373 mm
(12,44 x 14,69")

119 x 135 mm
(4,7 x 5,3")

201 x 113 mm
(7,92 x 4,45")

Nettovekt (per modul) 12,05 kg (26,55 pund) 0,5 kg (1,1 pund) 9,52 kg (21 pund) 0,82 kg (1,8 pund) 0,73 kg (1,6 pund)

Forsendelsesvekt
1 basshøyttaler og 4 satellitter: 18,26 kg 

(40,25 pund)
1 basshøyttaler og 4 satellitter: 19,05 kg 

(42 pund)
2,04 kg (4,5 pund) 
per par

Tilbehør som følger med
Veggbrakett, 
sekskantnøkkel

Veggbrakett, 
sekskantnøkkel

C-ring, skinner 
for takfl iser

C-ring Opphengskabel
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