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u Tek yönlü dinamik mikrofon

u El tipi veya klipsle standa monte edilerek
kullanılabilir.

u Dayanıklı yapı

u Modern, yansımasız koyu gri kaplama

Bosch, bu tek yönlü mikrofonla, ekonomik bir fiyat
karşılığında etkileyici bir ses performansı sunar.
LBC 2900/xx, yüksek konuşma anlaşılırlığı için
tasarlanmış dinamik bir transformatör parçasını esas
alır. Sağlam muhafazası şık olmasının yanın sıra çok
çeşitli genel ve ses seviyesi yükseltme uygulamalarında
kolaylıkla kullanılabilir.

Fonksiyonlar

LBC 2900/xx, elde kullanım veya bir standa monte
edilerek kullanım için tasarlanmış, tek yönlü bir
mikrofondur. Akustik geri beslemeyi azaltan,
mükemmel bir kardioit yönlendirme özelliğine sahiptir.
Mikrofon gövdesindeki dahili açma/kapatma anahtarı
ve tabandaki 3 pinli, kilitlenebilir XLR konektör,
mikrofonun kurulmasını kolaylaştırır ve sabit bir
şekilde bağlanmasına olanak sağlar. Modern tasarımı,
hışırtılara (patlamalara) karşı koruma sağlar.

 
LBC 2900/xx, giriş kanalları için jak ile veya XLR
konektörlerle donatılmış Bosch mikser amplifikatörle
birlikte kullanım için idealdir. Birlikte mağazalar,
restoranlar, eğlence merkezleri ve diğer küçük boyutlu
uygulamalar için uygun fiyatlı ve çok yönlü genel
seslendirme çözümleri sunarlar.

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

52,4

165

Mm cinsinden boyutlar

Devre şeması



  

Frekans yanıtı

Kutup şeması

İçerdiği parçalar

Adet Parça

1 7 m (23 ft) blendajlı siyah kablo bir 6,3 mm (1/4”) stereo
fişiyle sonlandırılmış LBC 2900/15
veya 
7 m (23 ft) blendajlı siyah kablo XLR erkek fişle
sonlandırılmış LBC 2900/20

1 Mikrofon standında kullanım için bastırılarak takılan klipsli
stand bağlantı ayağı ve 3/8", 1/2" veya 5/8“ Whitworth dişli
stand için vida dişli adaptör

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrikli*

Tür El

Kutuplu düzenek Tek yönlü

Frekans aralığı 80 Hz - 12 kHz

Hassasiyet 1,7 mV/Pa ± 3 dB

Nominal çıkış empedansı 600 ohm

* IEC 60268-4'e göre Teknik performans verileri

Mekanik

Boyutlar (D x U) 52,4 x 165 mm (2,06 x 6,49 in)

Ağırlık 270 g (9,5 oz)

Renk Koyu gri

Anahtar Açma/kapama kaydırmalı

Kablo uzunluğu 7 m (23 ft)

Bağlantı ucu (/15) 6,3 mm (1/4") stereo fiş

Bağlantı ucu (/20) 3 pinli XLR

Çevre

Çalışma sıcaklığı -10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F)

Depolama sıcaklığı -40 °C - +70 °C (-40 °F - +158 °F)

Bağıl nem <%95

Sipariş Bilgileri

LBC 2900/15 Tek Yönlü El Mikrofonu
Dinamik el mikrofonu, çok yönlü, yansımasız koyu gri
kaplama, açma/kapama anahtarı. 7 m'lik (23 ft) kablo,
XLR dişi / 6,3 mm'lik (1/4 inç) stereo jak fişi bağlantı
kablosu, hızlı çıkarılabilir mikrofon kelepçesi ve
saklama kutusuyla birlikte sunulur.
Sipariş numarası LBC2900/15

LBC 2900/20 Tek Yönlü El Mikrofonu
Dinamik el mikrofonu, çok yönlü, yansımasız koyu gri
kaplama, açma/kapama anahtarı. 7 m'lik (23 ft) kablo,
XLR erkek/dişi bağlantı kablosu, hızlı çıkarılabilir
mikrofon kelepçesi ve saklama kutusuyla birlikte
sunulur.
Sipariş numarası LBC2900/20

Donanım Aksesuarları

LBC 1215/01 Mikrofon Kelepçesi
Evrensel yaylı mikrofon tutacağı, sürtünme için açılı
tertibat, mat siyah, 3/8 inç, 1/2 inç veya 5/8 inç
Whitworth dişlisine vidalanabilir, 19 - 32 mm çapındaki
mikrofon gövdesini sabitler.
Sipariş numarası LBC1215/01

LBC 1221/01 Zemin Standı
Mikrofon zemin standı, üç katlanır bacaklı, mat siyah,
850 - 1600 mm (2,79 - 5,25 ft) arasında çevrilebilir
kelepçe ile ayarlanabilir, dişli 3/8 inç konektör
Whitworth.
Sipariş numarası LBC1221/01

LBC 1227/01 Masa Standı
Masa mikrofonu standı, mat siyah, ağır yuvarlak dökme
demir taban, alt yüzeyinde darbe emici kauçuk
bulunur, çapı 130 mm (5,12 inç), 3/8 inç Whitworth
somun ile.
Sipariş numarası LBC1227/01
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LBC 1226/01 Ayarlanabilir Boom
Mikrofon bom kolu, mat siyah, maksimum erişim
uzunluğu 670 mm (2,12 ft), uzunluk 840 mm (2,76 ft),
3/8 inç Whitworth dişli mikrofon standına uyar.
Sipariş numarası LBC1226/01
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