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u

Kondenser transdüktörü

u

Tek yönlü

u

Yüksek konuşma anlaşılırlığı seviyesi

u

Muhafaza gürültüsü ve titreşimlere düşük hassasiyet

u

Phantom güç kaynaklı

Bu kondenser mikrofon, rüzgar ve rüzgar patlamalarına
karşı korumalı ("sünger") ve dayanıklı muhafaza içinde
elektrikli transdüktöre dayanmaktadır. Kilise, tiyatro ve
konferans salonları gibi genel seslendirme uygulamaları
ve ses seviyesinin yükseltildiği uygulamalarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Aksesuarlar
Uzatma kabloları, masa standları ve zemin standları
gibi çeşitli aksesuarlar mevcuttur. Bkz. ayrı mikrofon
aksesuarları veri sayfası.

Fonksiyonlar

Bölge

Sertifikasyon

LBB 9600/20, frekanstan neredeyse bağımsız olan tek
yönlü mükemmel bir el mikrofonudur. Düşük eşdeğer
giriş gürültüsü seviyesi ve parazitli elektrostatik ve
elektromanyetik alanlara hassas olmaması, ses
sinyalinde parazit gürültüsü olmamasını sağlar.

Avrupa

CE

Sertifikalar ve Onaylar

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Mikrofonda kaydırılabilir açma/kapama anahtarı ve 3
pimli, kilitlenebilir XLR fiş bulunmaktadır. Tüm Bosch
genel seslendirme amplifikatörlerindeki her mikrofon
girişinde bulunan phantom güç kaynağı kullanır.
Montaj için Whitworth dişli vidası olan ve bastırarak
takılan klipsle ve çok dişli adaptörle (3/8 inç, ½ inç ve
5/8 inç) birlikte gelir. Birlikte verilen 7 m (23 ft)
bağlantı kablosu, 3 pimli, kilitlenebilir erkek ve dişi XLR
konnektörlere sahiptir.

Uygunluk Beyanı

Devre şeması
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Sipariş Bilgileri
LBB 9600/20 Kondenser El Mikrofonu

Kondenser el mikrofonu, tek yönlü, mat siyah renkli,
açma/kapatma anahtarı, 7 m (23 ft) kablo ve 3 pimli
kilitlenebilir erkek ve dişi XLR konektörüyle birlikte
sunulur.
Sipariş numarası LBB9600/20
Donanım Aksesuarları
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.

Frekans yanıtı
Teknik Spesifikasyonlar
Elektriksel*

Sipariş numarası LBC1221/01

Phantom güç kaynağı

LBC 1226/01 Ayarlanabilir Boom

Gerilim aralığı

11 V - 52 V (DIN 45596 ve
IEC 268-15A'ya göre)

Akım tüketimi

<1,5 mA

Performans

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
LBC 1227/01 Masa Standı

Kutuplu düzenek

Tek yönlü

Frekans aralığı

100 Hz - 16 kHz

Hassasiyet

2 mV/Pa +/-‑3 dB
(1 V/Pa'ya göre -54 dB)

Nominal çıkış empedansı

200 ohm

Eşdeğer giriş gürültüsü
seviyesi

26 dB (A)

* IEC 60268-4'e göre Teknik performans verileri
Mekanik
Boyutlar (D x U)

54 x 170 mm (2,13 x 6,69 inç)

Ağırlık

245 g (8,64 oz)

Renk

Siyah

Anahtar

Açma/kapama kaydırmalı

Kablo türü
Kablo uzunluğu

7 m (23 ft)

Konnektör

3 pimli XLR (erkek)

Çevresel
Çalışma sıcaklığı

-20 °C - +55 °C (-4 °F - +131 °F)

Depolama sıcaklığı

-40 °C - +70 °C (-40 °F - +158 °F)

Bağıl nem

<%95

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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