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u Kiváló beszédérthetőség és háttérzene-visszaadás

u Olyan alkalmazásokhoz, melyeknél fontos az
irányíthatóság

u Nagy érzékenység

u Elfordítható fali szerelőkeret az alapkivitel részeként

u Fekete és fehér színben kapható

Az LA1‑UW36‑x egy 36 W-os, általános célú,
költséghatékony oszlopos hangszóró olyan beltéri
alkalmazásokra, ahol a hang szétterítésére van
szükség, például templomokban, kongresszusi
termekben, tárgyalókban és éttermekben. A hangszóró
tartozéka az elfordítható fali szerelőkeret. Az oszlopos
hangszóró fekete és fehér színben kapható.

Főbb funkciók

A robusztus, szilárd MDF (közepes tömörségű szálas
anyagból készült) házak tartós, könnyen tisztítható,
fekete vagy fehér színű vinil borítással vannak ellátva.
Az ABS előlapok azonos színű, finom szövésű ruhával
vannak borítva.

 
E nagy teljesítményű oszlopos hangszórókhoz négy
kéttölcséres, érzékeny hangszórómeghajtó tartozik.

Tanúsítványok és engedélyek

Minden Bosch gyártmányú hangszórót úgy terveztek,
hogy a névleges teljesítményük mellett 100 órát
üzemeljenek, a maximális teljesítményre vonatkozó
(PHC) IEC 268-5 szabványnak megfelelően. A Bosch
kifejlesztette az akusztikai elsugárzást szimuláló
(Simulated Acoustical Feedback Exposure, SAFE)
tesztet, amely igazolja, hogy a hangszórók rövid
időtartamra a névleges teljesítményük kétszeresét is

képesek nyújtani. Ez fokozott megbízhatóságot
garantál szélsőséges körülmények között is, ami
nagyobb vásárlói elégedettséghez, a készülék
hosszabb működési élettartamához vezet, és csökkenti
a hibák vagy a teljesítményromlás esélyét.

Biztonság az EN 60065 szabvány szerint

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Az oszlopos hangszórók a mellékelt elfordítható
konzollal a falra szerelhetők és pontosan beállíthatók.
Egy kényelmes, egyszerűen használható, négypólusú
benyomható csatlakozóblokk található a hátlapon a
helyszíni kábelezéshez. A csatlakozóblokk elő van
készítve teljesítménykivezetéshez a szekrény megfelelő
100 V-os transzformátoránál. Lehetővé teszi a névleges
teljes, fél vagy negyed teljesítmény kiválasztását (3 dB-
es lépésekben).
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Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők*

Maximális teljesítmény 54 W

Névleges teljesítmény 36 / 18 / 9 W

Hangnyomásszint
36 W / 1 W (1 kHz, 1 m)
mellett

114 dB / 98 dB (SPL)

Hatékony
frekvenciatartomány
(-10 dB)

160 Hz és 19 kHz között

Nyílásszög 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

   vízszintes 190° / 88°

   függőleges 30° / 8°

Névleges bemeneti
feszültség

100 V

Névleges impedancia 278 Ohm

Csatlakozó 4-pólusú benyomható csatlakozóblokk

* Műszaki adatok az IEC 60268-5 szabvány szerint

Mechanikai jellemzők

Méretek (ma x szé x mé) 841 x 151 x 129 mm

Tömeg 6 kg

Szín Fekete (D) vagy fehér (L)

   doboz / textil (D) Megfelel a RAL 9004 / RAL 9004
színkódnak

   doboz / textil (L) Megfelel a RAL 9010 / RAL 7044
színkódnak

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -25 ºC és +55 ºC között

Tárolási hőmérséklet -40 ºC és +70 ºC között

Relatív páratartalom <95%
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