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u Egyedülálló minőségű zenei tölcsér a kiváló beszéd-
és zenevisszaadáshoz

u Kétutas rendszer

u Nagy érzékenység

u Széles nyílásszög

u Egyszerű teljesítménybeállítás

A Bosch LBC 3700/00 tölcsérhangszóró kibővített
frekvenciatartományt és magas érzékenységet biztosít,
ami ideálissá teszi kiváló minőségű beszéd- és
zenevisszaadáshoz. A széles nyílásszög egyenletes
hangzáseloszlást biztosít, így adott terület lefedéséhez
kevesebb tölcsérhangszóró szükséges.

Főbb funkciók

A téglalap alakú tölcsérhangszóró egyedülálló módon
ötvözi magában a visszatérő tölcsért a két
jelátalakítóval (az egyik kis-, a másik pedig
nagyfrekvenciás), ezzel lélegzetelállító hangtisztaságot
eredményezve.
A tölcsér védett az időjárás ellen, és magas
páratartalmú helyeken is használható. Így alkalmas
kültéri alkalmazásokhoz, mint például uszodák,
sportstadionok, szabadidőparkok, tengerjáró hajók,
iskolák és vasútállomások, valamint beltéri
hangosításhoz is. A világosszürke RAL 7035 színben
készült ABS tölcsér tetszetős és könnyű egyszerre.

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
(SAFE) tesztet, amely igazolja, hogy a hangszórók rövid
időtartamra a névleges teljesítményük kétszeresét is
képesek nyújtani. Ez fokozott megbízhatóságot biztosít
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

Víz- és porvédelem az IEC 60529, IP 65 szabvány szerint

Öneloltó ABS az UL 94 V0 szabvány szerint

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

A 100 V-os tölcsérhangszóró rendelkezik egy
transzformátorral és kivezetésekkel a primer
tekercselésen a különböző teljesítmény-beállításokhoz.
A 100 V-os vonalat a megfelelő kivezetéshez



csatlakoztatva egyszerűen kiválasztható a névleges
teljes, fél, negyed vagy nyolcad teljesítmény (3 dB-es
lépésekben).
A tölcsérhangszórót robusztus alumínium
(korrózióálló) szerelőkerettel együtt szállítják, így a
hangnyaláb pontosan irányítható.

Méretek mm-ben (in)
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Oktávonként előírt akusztikai teljesítmény

Vízszintes polárgörbe (rózsaszín zajjal mérve)

Függőleges polárgörbe (rózsaszín zajjal mérve)

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők*

Maximális teljesítmény 45 W

Névleges teljesítmény 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W
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Hangnyomásszint
30 W / 1 W (1 kHz, 1 m)
mellett

112 dB / 97 dB (SPL)

Hangnyomásszint
30 W / 1 W (2 kHz, 1 m)
mellett

113 dB / 98 dB (SPL)

Hatékony
frekvenciatartomány (-10 dB)

125 Hz és 20 kHz között

Nyílásszög 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

   vízszintes 105° / 90°

   függőleges 110° / 125°

Névleges feszültség 100 V

Névleges impedancia 333 Ohm

Csatlakozó Csavarozható csatlakozóblokk

* Műszaki adatok az IEC 60268-5 szabvány szerint

Mechanikai jellemzők

Méretek (ma x szé x mé) 260 x 442 x 287,5 mm
(10,2 x 17,4 x 11,3 in)

Tömeg 5 kg (11 font)

Szín Világosszürke (RAL 7035)

Kábel átmérője 6–8 mm
(0,24–0,31 in)

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -25 ºC és +55 ºC (-13 ºF és
+131 ºF) között

Tárolási hőmérséklet -40 ºC és +70 ºC (-40 ºF és
+158 ºF) között

Relatív páratartalom < 95%

Rendelési információ

LBC 3700/00 tölcsérhangszóró
30 W, világosszürke
Rendelésszám LBC3700/00
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