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u Πυκνωτικό μικρόφωνο

u Μονοκατευθυντικό

u Υψηλή αντιληπτότητα ομιλίας

u Χαμηλή ευαισθησία στον παρασιτικό θόρυβο και
κραδασμούς του περιβλήματος

u Με τροφοδοσία phantom

Αυτό το πυκνωτικό μικρόφωνο βασίζεται σε ένα
ηλεκτρικό στοιχείο μορφοτροπέα σε ένα στιβαρό
περίβλημα με θωράκιση κατά του ανέμου και των ριπών
ανέμου. Προορίζεται για εφαρμογές ηχοσυστημάτων
ανακοινώσεων και ενίσχυσης ήχου, όπως σε εκκλησίες,
θέατρα και συνεδριακά κέντρα.

Περιγραφή λειτουργ.

Το μικρόφωνο χειρός LBB 9600/20 είναι ένα εξαιρετικό
μικρόφωνο με σχεδόν ανεξάρτητη από τη συχνότητα
μονοκατευθυντική κατευθυντικότητα. Η χαμηλή
ισοδύναμη στάθμη εισερχόμενου θορύβου και η
αναισθησία σε παρασιτικά ηλεκτροστατικά και
ηλεκτρομαγνητικά πεδία διατηρούν το ηχητικό σήμα
ελεύθερο από παρασιτικό θόρυβο.

 
Το μικρόφωνο διαθέτει ένα συρόμενο διακόπτη
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ένα βύσμα XLR
3‑ακίδων, με δυνατότητα κλειδώματος. Χρησιμοποιεί
τροφοδοτικό phantom, το οποίο διατίθεται σε όλες τις
εισόδους μικροφώνου στους ενισχυτές δημόσιων
ανακοινώσεων της Bosch.

 
Διαθέτει ένα πιεζόμενο κλιπ με ένα βιδωτό εξάρτημα με
σπείρωμα Whitworth, και έναν προσαρμογέα
πολλαπλών σπειρωμάτων (3/8", ½" και 5/8") για
τοποθέτηση. Το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης 7 m
(23 ft) διαθέτει αρσενικό και θηλυκό σύνδεσμο XLR
3‑ακίδων, με δυνατότητα κλειδώματος.

Παρελκόμενα
Διατίθεται επίσης ένα πλήθος παρελκομένων, όπως
καλώδια επέκτασης, επιτραπέζιες βάσεις και βάσεις
δαπέδου. Βλ. το ξεχωριστό φύλο δεδομένων
παρελκομένων μικροφώνου.

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE Δήλωση συμμόρφωσης



Προγραμματισμός

Διάγραμμα κυκλώματος

Απόκριση συχνότητας

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά*

Τροφοδοτικό phantom  

Εύρος τιμών τάσης
λειτουργίας

11 V έως 52 V (σύμφωνα με
DIN 45596 και IEC 268-15A)

Κατανάλωση ρεύματος <1,5 mA

Απόδοση  

Πολικό μοτίβο Μονοκατευθυντικό

Εύρος συχνοτήτων 100 Hz έως 16 kHz

Ευαισθησία 2 mV/Pa +/-‑3 dB 
(-54 dB σχετ. έως 1 V/Pa)

Ονομαστική σύνθετη
αντίσταση εξόδου

200 ohm

Ισοδύναμη στάθμη
εισερχόμενου θορύβου

26 dB (A)

* Δεδομένα τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με IEC
60268-4

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Β x Μ) 54 x 170 mm (2,13 x 6,69 in)

Βάρος 245 g (8,64 oz)

Χρώμα Μαύρο

Μεταγωγέας Συρόμενος διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

Τύπος καλωδίου  

Μήκος καλωδίου 7 m (23 ft)

Σύνδεσμος XLR 3‑ακίδων (αρσενικός)

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -20 °C έως +55 °C (-4 °F έως +131 °F)

Θερμοκρασία αποθήκευσης -40 °C έως +70 °C (-40 °F έως
+158 °F)

Σχετική υγρασία <95%

Πληροφορίες παραγγελίας

LBB 9600/20 Πυκνωτικό μικρόφωνο χειρός
Πυκνωτικό μικρόφωνο χειρός, μονοκατευθυντικό,
φινίρισμα σε ματ μαύρο, διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης, παρέχεται με καλώδιο 7 m (23 ft),
αρσενικοί και θηλυκοί σύνδεσμοι XLR 3 ακίδων με
δυνατότητα κλειδώματος.
Αρ. παραγγελίας LBB9600/20

Αξεσουάρ υλικού

LBC 1221/01 Τρίποδο
Βάση δαπέδου μικροφώνου, τρία πτυσσόμενα πόδια,
μαύρο ματ, ρυθμιζόμενο μήκος από 850 έως 1600 mm
(2,79 έως 5,25 ft) με συστρεφόμενο σφιγκτήρα,
σύνδεσμο με σπείρωμα Whitworth 3/8".
Αρ. παραγγελίας LBC1221/01

LBC 1226/01 Ρυθμιζόμενος βραχίονας boom
Στήριγμα βραχίονα boom μικροφώνου, μαύρο ματ,
μέγιστη ακτίνα 670 mm (2,12 ft), μήκος 840 mm
(2,76 ft), τοποθετείται σε βάσεις μικροφώνου με
σπείρωμα Whitworth 3/8'.
Αρ. παραγγελίας LBC1226/01

LBC 1227/01 Επιτραπέζια βάση
Επιτραπέζια βάση μικροφώνου, μαύρο ματ, βαριά
στρογγυλή βάση από χυτοσίδηρο, διάμετρος 130 mm
(5,12 in) με ελαστικό ένθετο απορρόφησης κραδασμών
κάτω από την επιφάνεια, με κοχλία Whitworth 3/8".
Αρ. παραγγελίας LBC1227/01
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