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u Compact formaat

u Ingebouwd laagdoorlaatfilter

u Wandmontagebeugel inbegrepen

u Veelzijdige montagetoepassingen

u Instelbare ingang van 70 V, 100 V en 4 ohm

De LB1‑SW60 is de ideale oplossing voor het
toevoegen van lage frequentieverbetering in algemene
PA-toepassingen.
Het is een subwoofer cabinet van 60 W die het lage
frequentiegedeelte reproduceert van de inhoud van
een full-range ingangssignaal. Dankzij het ingebouwde
laagdoorlaatfilter is een externe overbrugging niet
nodig. De installatie is uitgerust met een afgestemde,
gepoorte behuizing en een 8" woofer met een strakke
en warme basrespons als resultaat. Deze subwoofer is
ontworpen voor gebruik in combinatie met kleinere
luidsprekers die ook wel satellietluidsprekers worden
genoemd. Deze kleinere luidsprekers reproduceren het
volledige frequentiebereik, maar hebben minder
basrespons vanwege het kleine formaat. Het is
mogelijk een of meer subwoofers aan te sluiten in
combinatie met plafond-/cabinetluidspekers,
luidsprekerzuilen en geluidsprojectoren van Bosch.
De ingebouwde transformator maakt eenvoudige
integratie mogelijk in bestaande en nieuwe installaties
met een constante spanning.

Certificaten en goedkeuringen

Alle luidsprekers van Bosch moeten 100 uur op hun
nominale vermogen kunnen werken, in
overeenstemming met de IEC 268-5 PHC-normen
(Power Handling Capacity: vermogenscapaciteit).
Bosch heeft tevens de SAFE-test (Simulated Acoustical
Feedback Exposure) ontwikkeld om aan te tonen dat
de luidsprekers korte perioden op twee maal hun
nominale vermogen kunnen werken. Hierdoor wordt
extra betrouwbaarheid onder extreme
omstandigheden gewaarborgd, resulterend in een
grotere klanttevredenheid, langere levensduur en een
veel geringere kans op uitval of afname van de
prestaties.

CE Conformiteitsverklaring

Veiligheid Conform EN 60065

Regio Certificiëring

Europa CE



Installatie/configuratie

De LB1‑SW60 kan op de vloer worden geplaatst of aan
de muur worden bevestigd. Voor onzichtbare
wandmontage wordt een wandbeugel standaard
meegeleverd.
Aan de achterzijde van de behuizing bevinden zich
schroefbussen voor de montage van de wandbeugel.
Hiermee kan de behuizing horizontaal of verticaal aan
de muur kan worden bevestigd. Een boorpatroon
wordt standaard meegeleverd.
De logoplaat van Bosch kan eenvoudig worden
afgesteld om deze aan te passen aan de
montagestand.

 
De aansluitingen worden tot stand gebracht met een
4-polig inplug-klemmenblok aan de achterzijde van de
behuizing, waar elke ingaande en uitgaande geleider
met hetzelfde potentiaal kan worden aangesloten op
een afzonderlijke klem.

 
Dichtbij de aansluitklem is een voorziening voor
montage van een optioneel keramisch klemmenblok
met thermische zekering aangebracht.
Vermogenstrappen op 70 V en 100 V bieden de
keuzemogelijkheid van uitstraling op vol vermogen,
half vermogen, kwartvermogen of een achtste
vermogen en 4 ohm.
Een schakelaar aan de voorkant van de behuizing zorgt
ervoor dat u het gewenste vermogen gemakkelijk kunt
selecteren. Deze schakelaar kan worden bereikt als de
logoplaat van Bosch is verwijderd.
De metalen voorgrille kan indien nodig van de
behuizing worden verwijderd om het lakken te
vergemakkelijken.

LB1‑SW60 Veelzijdige montagetoepassingen

LB1‑SW60 achteraanzicht waarop de schroefbussen voor
de wandbeugel en de aansluitklem worden weergegeven

 

347 mm / 13.66" 200 mm / 7.87"
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LB1‑SW60 Afmetingen
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4 Ohm
 

 XX –  60 W
 

60 W – 30 W

 
30 W – 15 W

  

15 W – 7,5 W  

7,5  W - XX

100 V –   70 V
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LB1‑SW60 Circuitschema

2 | LB1-SW60 Subwoofer cabinet 60 W



 

LB1‑SW60 Frequentiebereik

 

 

 

 

Octaafbandgevoeligheid *

 Octaaf-
geluidsdrukniv
eau
1W/m

Totaal octaaf-
geluidsdrukniv
eau
1W/m

Totaal octaaf-
geluidsdrukniv
eau
Pmax/m

125 Hz 80,0 - -

250 Hz 75,6 - -

500 Hz 73,0 - -

1000 Hz 62,2 - -

2000 Hz 44,0   

4000 Hz 33,5 - -

8000 Hz 29,3 - -

A‑gewogen - 63,2 80,1

Lin‑gewogen - 76,8 93,5

Akoestische karakteristieken gespecificeerd per octaaf
* (alle metingen worden uitgevoerd met een roze-
ruissignaal; de waarden zijn dBSPL-waarden)

Meegeleverde onderdelen

Aantal Componenten

1 LB1‑SW60

1 Boorpatroon voor wandmontage

1 Installatie-instructie

Technische specificaties

Elektrische specificaties*

Beschrijving LB1‑SW60 Subwooferbehuizing

Maximaal vermogen 90 W

Nominaal vermogen (PHC) 60 W

Vermogenstrappen 60/30/15/7,5 W

Geluidsdrukniveau 
bij nominaal vermogen/1 W
(70 Hz, 1 m)

106 / 88 dB

Effectief frequentiebereik
(-10 dB)

45 Hz tot 150 Hz

Nominale ingangsspanning 15,5/70/100 V

Nominale impedantie 4/83,5/167 ohm

Connector 4‑polig inplug-klemmenblok

* Technische gegevens conform IEC 60268-5

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) 690 x 347 x 200 mm
(27,16 x 13,66 x 7,87 inch)

Gewicht 12,4 kg (27,34 lb)

Kleur Wit (RAL 9010)

Materiaal  

- Luidsprekerbox MDF

- Rooster voorzijde Staal

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur -25ºC tot +55ºC

Opslagtemperatuur -40ºC tot +70ºC

Relatieve vochtigheidsgraad < 95%

Bestelinformatie

LB1-SW60 Subwoofer cabinet 60 W
Subwoofer cabinet 60 W, MDF-behuizing met metalen
rooster op de voorzijde, wit RAL 9010, ingebouwd
filter met lage doorlating, instelbare invoer van 70 V,
100 V en 4 ohm, wandmontagebeugel meegeleverd.
Opdrachtnummer LB1-SW60
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