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u Boa inteligibilidade da voz e reprodução de música
ambiente

u Forma especial para montagem em cantos

u Disponível em preto ou branco

u Estrutura de placas de fibra de média densidade
(MDF)

u Cumpre os regulamentos de instalação e segurança
internacionais

O LB1-CW06-x é um altifalante de 6 W para város tipos
de instalação, económico e para utilização em
interiores. Este altifalante pode ser fácil e rapidamente
montado em cantos entre duas paredes ou entre uma
parede e o teto, graças aos seus dois suportes com
orifícios de fechadura fixos de um dos lados. A caixa
encontra-se disponível em preto ou branco.

Funções

As caixas robustas e sólidas, em MDF (fibra de
densidade média), apresentam um acabamento em
vinil branco ou preto duradouro e de fácil limpeza. Os
painéis frontais em ABS estão cobertos por um tecido
finamente trabalhado, da mesma cor.
As formas da caixa possibilitam a sua instalação em
cantos entre paredes e entre a parede e o teto.

Planeamento

Um dos painéis laterais da caixa apresenta dois
orifícios para suportes de montagem em parede; o
processo de instalação torna-se assim numa tarefa
simples e rápida. O outro painel apresenta dois pés de
borracha para absorção das vibrações indesejadas e
instalação segura.

O painel lateral inclui um bloco de terminais de
pressão de quatro polos de utilização fácil e cómoda,
permitindo a cablagem no local. Este bloco de
terminais possui pontos de tomada de ligação ao
transformador de 100 V na caixa. É possível selecionar
uma radiação de potência total, meia potênciaou
quarto de potência (em etapas de 3 dB).
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Diagrama polar horizontal (medição com ruído rosa)

 

Diagrama polar vertical (medição com ruído rosa)

Especificações Técnicas

Especificações elétricas*

Potência máxima 9 W

Potência nominal 6 / 3 / 1,5 W

Nível de pressão sonora
a 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

99 dB/91 dB (SPL)

Gama de frequências efetiva
(-10 dB)

180 Hz a 20 kHz

Ângulo de abertura 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

   horizontal 165° / 95°

   vertical 150° / 75°

Tensão nominal de entrada 100 V

Impedância nominal 1667 ohm

Conector Bloco de terminais de pressão de 4
polos

* Dados de desempenho técnico de acordo com a
norma CEI 60268‑5

Especificações mecânicas

Dimensões 
(A x L x P)

240 x 151 x 138 mm
(9,5 x 5,9 x 5,6 pol.)

Peso 0,8 kg (1,8 lb)

Cor Preto (D) ou branco (C)

   caixa/tecido (D) Corresponde ao RAL 9004/
RAL 9004

   caixa/tecido (C) Corresponde ao RAL 9010/
RAL 7044
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Especificações ambientais

Temperatura de funcionamento -25 °C a +55 °C
(-13 °F a +131 °F)

Temperatura de armazenamento -40 °C a +70 °C
(-40 °F a +158 °F)

Humidade relativa <95%

Como encomendar

LB1‑CW06‑D Caixa acústica para canto
Caixa acústica para canto de 6 W, estrutura em MDF
com parte frontal em tecido finamente trabalhado,
acabamento em preto, forma especial para montagem
em cantos, fornecida com dois suportes com orifícios.
N.º de encomenda LB1-CW06-D

LB1‑CW06‑L Caixa acústica para canto
Caixa acústica para canto de 6 W, estrutura em MDF
com parte frontal em tecido finamente trabalhado,
acabamento em branco, forma especial para
montagem em cantos, fornecida com dois suportes
com orifícios.
N.º de encomenda LB1-CW06-L
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