
LC20 Premium takhögtalare
Det senaste inom takhögtalare



Två nya Premium takhögtalarmodeller (PC) läggs 
till i de användarvänliga ljudlösningarna från Bosch.

LC20-PC60G6-6 (6,5” tvåvägs) och LC20-PC60G6-8 
(8” tvåvägs) har konstruerats för att vara de mest 
avancerade takhögtalarna på marknaden idag, 
med överlägsna prestanda i varje detalj.
Alla enheter är fristående och har en särskild 
kompressionsdriver för förbättrade prestanda 
vid höga frekvenser och bättre täckningskontroll 
i jämförelse med andra takmonterade högtalare från 
Bosch. Förenklad inkoppling och nya, innovativa 
inbyggda monteringsbeslag ger snabbare installation 
i en rad olika takhålrum och konstruktionsformat.

Båda modeller ger ökad eff ekthantering 
(100 W), högre ljud (113 dB/114 dB) och 
större täckningsvinklar (100˚/120˚) och 
användarvänlig installation och den låga profi len 
uppfyller förväntningarna på ljudprodukter från 
Bosch, och kompletterar utbudet som ett nytt, 
högkvalitativt alternativ.

Med LC20 Premium takhögtalare når ljudkvaliteten 
och estetiken en helt ny nivå för takhögtalare.



Högkvalitativt ljud med 
akustiskt balanserad 
delningsfi lterspunkt som 
eliminerar lokaliserade 
subwoofereff ekter så att 
systemet ”försvinner” 
soniskt.

(baksida)

(front, galler av) (front, galler på)

Premium takhögtalare har
  Bosch-konstruerad 

kompressionsdriver med 
höga prestanda. Ultravid HF-
ljudspridning ger oerhört jämnt 
ljud i hela rummet.

  Subwoofer med hög exkursion 
ger ett mycket djupare 
basregister. Förstärkt baksida 
av stål ger robust kapsling 
för minimal ljudförlust.

  Fästmekanism med fyra punkter 
och inbyggda monteringsben 
möjliggör snabb takinstallation.

  Avtagbara larmanslutningar av 
Phoenix-typ med genomföring 
förenklar inkopplingen vid 
installation. Uttagsväljare 
med 8Ω/70 V/100 V.

  Helt förstärkt ABS UL-klassad 
element säkerställer lång 
livslängd. Uppfyller alla krav 
i UL 1480 och 2043.



Tradition av kvalitet och innovation
I mer än 100 år har namnet Bosch borgat för 
kvalitet och pålitlighet. Världen över är vi det 
självklara leverantörsvalet för nyskapande 
teknik, som backas upp av bästa möjliga 
service och support.

Vi på Bosch Security Systems är stolta 
över att kunna erbjuda ett omfattande 
sortiment med lösningar inom säkerhet, 
kommunikation och ljudsystem som används 
varje dag i tillämpningar världen över, från 
myndighetsanläggningar och allmänna lokaler 
till kontor, skolor och i hemmet.

SPECIFIKATIONER LC20-PC60G6-6 LC20-PC60G6-8
Frekvensområde (-10 dB) 50–20 kHz 40–20 kHz
Täckningsområde 100˚ 120˚
HF-eff ekthantering 200 W program, 100 W skärt brus 200 W program, 100 W skärt brus

Känslighet (SPL 1 W/1m) 87 dB 88 dB

Maximal beräknad SPL 107 dB genomsnitt, 113 dB max 108 dB genomsnitt, 114 dB max

Impedans 10 ohm 10 ohm

LF-element 165 mm 200 mm

HF-element 35 mm kompressionsdriver 35 mm kompressionsdriver

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

Anslutningar
Borttagbar låsmekanism med 4 stift 
(Phoenix/Euroblock) och keramisk (EVAC)
Kabeltjocklek 12 AWG (2,5 mm)

Borttagbar låsmekanism med 4 stift 
(Phoenix/Euroblock) och keramisk (EVAC)
Kabeltjocklek 12 AWG (2,5 mm)

Kapsling ABS-plast (UL94V-0) element, stålbaksida ABS-plast (UL94V-0) element, stålbaksida

Galler Galler och textil i matchande färg Galler och textil i matchande färg

Mått (H x D): 260 x 280 mm 324 x 327 mm

Storlek på hålrum 248 mm 294,3 mm

Nettovikt 7 kg 8 kg
Vikt 16,83 kg 20,23 kg
Stödbeslag C-ring, monteringsbrygga C-ring, monteringsbrygga
Godkännanden UL1480, 2043; CE UL1480, 2043; CE
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