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u ให้คุณภาพเสียงพูดและเสียงดนตรีแบ็คกราวนด์ที่ชัดเจนสดใส

u รูปร่างพิเศษสำหรับติดตั้งเข้ามุม

u มีให้เลือกระหว่างสีดำหรือสีขาว

u โครงสร้าง MDF

u สอดคล้องตามข้อกำหนดการติดตั้งสากลและกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

LB1-CW06-x เป็นลำโพง 6 W สำหรับการใช้งานทั่วไปภายในอาคารที่คุ้มค่า ตัวยึดสอง
ตัวที่มีรูสลักยึดที่ด้านหนึ่ง ช่วยให้ติดตั้งเข้ามุมระหว่างผนังสองด้าน หรือระหว่างผนังกับเพดานได้
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ลำโพง Cabinet มีให้เลือกระหว่างสีดำหรือสีขาว

ฟังก์ชัน

โครงสร้าง MDF (แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง) ที่แข็งแรง เคลือบไวนิลช่วยเพิ่ม
ความทนทานและทำความสะอาดได้ง่าย มีสีให้เลือกระหว่างสีขาวหรือสีดำ ABS ด้านหน้าคลุม
ด้วยผ้าทอละเอียดที่ใช้โทนสีที่เข้ากัน
รูปร่างของตู้ช่วยให้ติดตั้งเข้ามุมระหว่างผนังและระหว่างผนังกับเพดาน

คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งค่า

ตัวยึดสองตัวที่มีรูสลักยึดที่ด้านหนึ่งของตู้ช่วยให้ติดตั้งบนผนังได้ง่ายและรวดเร็ว อีกด้านหนึ่งของตู้
มียางรองสองชิ้นสำหรับรองรับการสะเทือนและยึดให้แน่น
มีแผงขั้วต่อแบบสี่ขั้วที่ใช้งานง่ายและสะดวกอยู่ที่ด้านติดตั้งชุดสายไฟ แผงขั้วต่อมีช่องสำหรับแยก
กำลังไฟบนหม้อแปลง 100 V ใน Cabinet ซึ่งทำให้สามารถเลือกการกระจายเสียงแบบ
เต็มกำลัง ครึ่งกำลังหรือหนึ่งส่วนสี่กำลังได้ (ใน 3 ขั้น dB)

ขนาดในหน่วย มม.
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แผนผังวงจร

 

ความถี่ตอบสนอง

 

แผนภาพรูปแบบการรับสัญญาณเสียงในแนวนอน (วัดด้วยสัญญาณเสียง pink noise)

 

แผนภาพรูปแบบการรับสัญญาณเสียงในแนวตั้ง (วัดด้วยสัญญาณเสียง pink noise)

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า*

กำลังไฟสูงสุด 9 W

กำลังไฟพิกัด 6 / 3 / 1.5 W

ระดับความดันเสียง
ที่ 6 W / 1 W (1 kHz, 1 ม.)

99 dB / 91 dB (SPL)

ช่วงความถี่มีประสิทธิภาพ (-10 dB) 180 Hz ถึง 20 kHz

องศาของมุมเปิด 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

   แนวนอน 165° / 95°

   แนวตั้ง 150° / 75°

แรงดันไฟขาเข้าพิกัด 100 V

อิมพิแดนส์พิกัด 1667 โอห์ม

ขั้วต่อ แผงขั้วต่อแบบกดเข้า 4 ขั้ว

* ข้อมูลประสิทธิภาพทางเทคนิคตามมาตรฐาน IEC 60268‑5

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาด 
(สูง x กว้าง x ลึก)

240 x 151 x 138 มม
(9.5 x 5.9 x 5.6 นิ้ว)

น้ำหนัก 0.8 กก. (1.8 ปอนด์)

สี สีดำ (D) หรือสีขาว (L)

   ตู ้/ ผ้า (D) สอดคล้องตาม RAL 9004 / RAL 9004

   ตู ้/ ผ้า (L) สอดคล้องตาม RAL 9010 / RAL 7044
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สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน -25 ºC ถึง +55 ºC
(-13 ºF ถึง +131 ºF)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา -40 ºC ถึง +70 ºC 
(-40 ºF ถึง +158 ºF)

ความชื้นสัมพัทธ์ <95%

ข้อมูลการสั่งซื้อ

LB1‑CW06‑D Corner Cabinet Loudspeaker
ลำโพงแบบตู้เข้ามุม 6 W, โครงสร้าง MDF ด้านหน้าคลุมด้วยผ้าทอละเอียด ตัวลำโพงมีสีดำ
รูปร่างพิเศษสำหรับติดตั้งเข้ามุม ให้มาพร้อมตัวยึดที่มีรูสลัก 2 ตัว
เลขที่ใบสั่งซื้อ LB1-CW06-D

LB1‑CW06‑L Corner Cabinet Loudspeaker
ลำโพงแบบตู้เข้ามุม 6 W, โครงสร้าง MDF ด้านหน้าคลุมด้วยผ้าทอละเอียด ตัวลำโพงมีสี
ขาว รูปร่างพิเศษสำหรับติดตั้งเข้ามุม ให้มาพร้อมตัวยึดที่มีรูสลัก 2 ตัว
เลขที่ใบสั่งซื้อ LB1-CW06-L
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