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u Goede spraakverstaanbaarheid en goede
reproductie van achtergrondmuziek

u Speciale vorm voor hoekmontage

u Leverbaar in zwart en wit

u Vervaardigd van MDF

u Voldoet aan internationale installatie- en
veiligheidsvoorschriften

De LB1-CW06-x is een algemene, voordelige
luidspreker met een vermogen van 6 W voor gebruik
binnenshuis. Twee beugels met spiegaten aan één
kant kunnen worden gebruikt voor een snelle en
eenvoudige montage in hoeken tussen twee muren of
tussen de muur en het plafond. De behuizing is
leverbaar in zwart of wit.

Basisfuncties

De robuuste, stevige behuizingen van MDF (Medium
Density Fiber-plaat) zijn afgewerkt met duurzaam,
eenvoudig schoon te maken vinyl in de kleur wit of
zwart. De ABS-frontjes zijn voorzien van fijnmazig doek
in een bijpassende kleur.
De vorm van de behuizingen maakt installatie in
hoeken tussen muren en tussen muur en plafond
mogelijk.

Installatie/configuratie

Aan de ene zijkant van de behuizing zijn in spiegaten
twee beugels bevestigd voor een eenvoudige en snelle
montage. Op de andere zijkant zitten twee rubberen
voetjes voor de absorptie van ongewenste trillingen en
een veilige montage.

Aan de zijkant bevindt zich een handig en
gebruiksvriendelijk vier-polig inplug-klemmenblok voor
aansluiting van de bekabeling ter plekke. Dit
klemmenblok heeft een voorziening voor
vermogenstrappen op de corresponderende 100 V
transformator in de behuizing. Deze voorziening biedt
de keuzemogelijkheid van uitsturing op nominaal vol
vermogen, half vermogenof kwart vermogen (stappen
van 3 dB).
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Schakelschema

 

Frequentiebereik

 

Polair diagram horizontaal (gemeten met roze ruis)

 

Polair diagram verticaal (gemeten met roze ruis)

Technische specificaties

Elektrische specificaties*

Maximaal vermogen 9 W

Nominaal vermogen 6 / 3 / 1,5 W

Geluidsdrukniveau
bij 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

99 dB / 91 dB (SPL)

Effectief frequentiebereik
(-10 dB)

180 Hz tot 20 kHz

Openingshoek 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

   horizontaal 165° / 95°

   verticaal 150° / 75°

Nominale ingangsspanning 100 V

Nominale impedantie 1667 ohm

Connector 4-polig inplug-klemmenblok

* Technische gegevens conform IEC 60268-5

Mechanische specificaties

Afmetingen 
(H x B x D)

240 x 151 x 138 mm

Gewicht 0,8 kg

Kleur Zwart (D) of wit (L)

   behuizing / bekleding (D) In overeenstemming met
RAL 9004 / RAL 9004

   behuizing / bekleding (L) In overeenstemming met
RAL 9010 / RAL 7044
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Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur -25 ºC tot +55 ºC

Opslagtemperatuur -40 ºC tot +70 ºC

Relatieve vochtigheidsgraad < 95%

Bestelinformatie

LB1-CW06-D Cabinetluidspreker voor hoekplaatsing
Loudspeaker
Cabinet-luidspreker voor hoekmontage 6 W, MDF-
behuizing met voorzijde van fijngeweven doek,
afgewerkt in zwart, speciale vorm voor montage in
hoeken, geleverd met twee klemmen met spiegaten.
Opdrachtnummer LB1-CW06-D

LB1-CW06-L Cabinetluidspreker voor Hoekmontage
Cabinet-luidspreker voor hoekmontage 6 W, MDF-
behuizing met voorzijde van fijngeweven doek,
afgewerkt in wit, speciale vorm voor montage in
hoeken, geleverd met twee klemmen met spiegaten.
Opdrachtnummer LB1-CW06-L
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