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u ให้คุณภาพเสียงพูดและเสียงดนตรีแบ็คกราวนด์ที่ชัดเจนสดใส

u สำหรับการประยุกต์ใช้งานที่ต้องการการควบคุมทิศทางเดียว

u ระดับความไวสูง

u ตัวยึดแบบหมุนสำหรับติดตั้งบนผนังให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

u มีให้เลือกระหว่างสีดำหรือสีขาว

LA1‑UW36‑x เป็นลำโพง 36 W สำหรับการใช้งานทั่วไปที่คุ้มค่า เหมาะสำหรับการใช้
งานภายในอาคารซึ่งต้องการเสียงที่ชัดเจนสดใส เช่น สถานที่สักการะบูชา ห้องประชุมสภา ห้อง
ประชุม และโรงอาหาร ตัวยึดแบบหมุนสำหรับติดตั้งบนผนังให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ลำโพง
แบบ Column มีให้เลือกระหว่างสีดำและขาว

ฟังก์ชัน

โครงสร้าง MDF (แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง) ที่แข็งแรง เคลือบไวนิลช่วยเพิ่ม
ความทนทานและทำความสะอาดได้ง่าย มีสีให้เลือกระหว่างสีดำหรือสีขาว ABS ด้านหน้าคลุม
ด้วยผ้าทอละเอียดที่ใช้โทนสีที่เข้ากัน

 
ลำโพงแบบ Column กำลังสูงนี้ติดตั้งตัวขับลำโพงที่มีระดับความไวสูงแบบ Dual
Cone 4 ตัว

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

ลำโพง Bosch ทุกตัวได้รับการออกแบบให้รองรับการทำงาน 100 ชั่วโมงที่กำลังไฟปกติ
ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 268-5 Power Handling Capacity
(PHC) Bosch ยังได้พัฒนาการทดสอบ Simulated Acoustical
Feedback Exposure (SAFE) เพื่อแสดงให้เห็นว่า ลำโพงสามารถทนทานต่อ
ระดับกำลังไฟที่มากกว่าปกติได้ถึง 2 เท่าในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้มั่นใจมากขึ้นขณะทำงานภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เป็นผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น มีอายุการใช้งานนานขึ้น และมี
โอกาสเกิดความผิดปกติหรือมีประสิทธิภาพด้อยลงน้อยที่สุด

ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน EN 60065

คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งค่า

สามารถติดตั้งลำโพงแบบ column บนผนังได้ โดยใช้ตัวยึดแบบหมุนที่ให้มาเพื่อกำหนด
ตำแหน่งติดตั้งที่ถูกต้อง มีแผงขั้วต่อแบบสี่ขั้วที่ใช้งานง่ายและสะดวกอยู่ที่แผงด้านหลังสำหรับติดตั้ง
ชุดสายไฟ แผงขั้วต่อมีช่องสำหรับแยกกำลังไฟบนหม้อแปลง 100 V ใน Cabinet ซึ่ง
ทำให้สามารถเลือกการกระจายกำลังแบบเต็มกำลัง ครึ่งกำลัง หรือหนึ่งส่วนสี่กำลังได้ (ใน 3 ขั้น
dB)
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ความถี่ตอบสนอง

 

แผนภาพรูปแบบการรับสัญญาณเสียงในแนวนอน (วัดด้วยสัญญาณเสียง pink noise)

 

แผนภาพรูปแบบการรับสัญญาณเสียงในแนวตั้ง (วัดด้วยสัญญาณเสียง pink noise)

ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน ส่วนประกอบ

1 ลำโพงแบบ Column LA1‑UW36‑x

1 ตัวยึดแบบหมุนสำหรับติดตั้งบนผนัง
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ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า*

กำลังไฟสูงสุด 54 W

กำลังไฟพิกัด 36 / 18 / 9 W

ระดับความดันเสียงที ่
36 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

114 dB / 98 dB (SPL)

ช่วงความถี่มีประสิทธิภาพ (-10 dB) 160 Hz ถึง 19 kHz

องศาของมุมเปิด 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

   แนวนอน 190° / 88°

   แนวตั้ง 30° / 8°

แรงดันไฟขาเข้าพิกัด 100 V

อิมพิแดนส์พิกัด 278 โอห์ม

ขั้วต่อ แผงขั้วต่อแบบกดเข้า 4 ขั้ว

* ข้อมูลประสิทธิภาพทางเทคนิคตามมาตรฐาน IEC 60268‑5

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) 841x 151 x 129 มม.
(33.1 x 5.9 x 5.1 นิ้ว)

น้ำหนัก 6 กก. (13.2 ปอนด์)

สี สีดำ (D) หรือสีขาว (L)

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

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

สภาพแวดล้อม

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

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

ความชื้นสัมพัทธ์ <95%

ข้อมูลการสั่งซื้อ

LA1‑UW36‑D Column Loudspeaker
ลำโพงแบบ Column 36 W, โครงสร้าง MDF ด้านหน้าคลุมด้วยผ้าทอละเอียด ตัว
ลำโพงมีสีดำ ให้มาพร้อมตัวยึดแบบหมุนสำหรับติดตั้งบนผนัง
เลขที่ใบสั่งซื้อ LA1-UW36-D

LA1‑UW36‑L Column Loudspeaker
ลำโพงแบบ Column 36 W, โครงสร้าง MDF ด้านหน้าคลุมด้วยผ้าทอละเอียด ตัว
ลำโพงมีสีขาว ให้มาพร้อมตัวยึดแบบหมุนสำหรับติดตั้งบนผนัง
เลขที่ใบสั่งซื้อ LA1-UW36-L
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