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u Yeterli konuşma anlaşılırlığı ve arka plan müziği
yayını

u Köşelere montaj için özel şekil

u Siyah ve beyaz olarak bulunabilir

u MDF yapı

u Uluslararası montaj ve emniyet düzenlemeleriyle
uyumlu

LB1-CW06-x, iç mekan kullanımı için 6 W'lık, genel
kullanıma yönelik, uygun fiyatlı bir hoparlördür. Bir
tarafa sabitlenmiş anahtar delikli iki montaj bağlantı
ayağı iki duvar arasındaki veya bir duvarla tavan
arasındaki köşelere hızlı ve kolay montaj sağlar. Kabin
siyah veya beyaz renkte bulunabilir.

Fonksiyonlar

Güçlü, sağlam MDF (Orta Yoğunluklu Fiber Panel)
muhafazalar; siyah veya beyaz renkte dayanıklı,
temizlemesi kolay sentetik kumaşla kaplanmıştır. ABS
ön yüzler, uygun renkte ince dokuma kumaşla
kaplanmıştır.
Kabin şekilleri, duvarlar arasındaki ve duvar ve tavan
arasındaki köşelere kuruluma olanak sağlar.

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Duvara kolay ve hızlı montaj için kabinin bir tarafında
iki anahtar delikli braket sağlanmıştır. Kabinin diğer
tarafında, istenmeyen titreşimleri emmesi ve sağlam
montaj için iki lastik ayak bulunur.
Kablo bağlantısının yerinde yapılması için yan tarafta,
rahat, kullanımı kolay, dört kutuplu iterek takılan
terminal bloğu mevcuttur. Bu terminal bloğunda,
kabinde yer alan 100 V uyumlama trafosundaki güç

mandallaması için düzenek bulunur. Nominal tam
güçlü, yarım güçlüveya çeyrek güç güçlü ışıma (3 dB
artış adımlı) seçimine olanak sağlar.

Mm cinsinden boyutlar
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Devre şeması

 

Frekans tepkisi

 

Yatay kutup şeması (pembe gürültüyle ölçülmüştür)

 

Dikey kutup şeması (pembe gürültüyle ölçülmüştür)

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik*

Maksimum güç 9 W

Nominal güç 6 / 3 / 1,5 W

Ses basıncı seviyesi
6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

99 dB / 91 dB (SPL)

Etkin frekans aralığı (-10 dB) 180 Hz - 20 kHz

Yayılma açısı 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

   yatay 165° / 95°

   dikey 150° / 75°

Nominal giriş gerilimi 100 V

Nominal empedans 1667 ohm

Konnektör 4 kutuplu geçmeli terminal bloku

* IEC 60268‑5'e göre teknik performans verileri

Mekanik

Boyutlar 
(Y x G x D)

240 x 151 x 138 mm
(9,5 x 5,9 x 5,6 inç)

Ağırlık 0,8 kg (1,8 lb)

Renk Siyah (D) veya beyaz (U)

   kabin / örtü (D) RAL 9004 / RAL 9004 ile uyumlu

   kabin / örtü (U) RAL 9010 / RAL 7044 ile uyumlu
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Çevresel

Çalışma sıcaklığı -25 ºC - +55 ºC 
(-13 ºF - +131 ºF)

Depolama sıcaklığı -40ºC - +70ºC
(-40ºF - +158ºF)

Bağıl nem <%95

Sipariş Bilgileri

LB1‑CW06‑D Köşe Tipi Kabin Hoparlörü
6 W köşe kabini hoparlörü, önde ince dokuma kumaş
bulunan MDF muhafaza, siyah kaplama, köşeye montaj
için özel biçim, anahtar delikleriyle birlikte iki braketle
tedarik edilir.
Sipariş numarası LB1-CW06-D

LB1‑CW06‑L Köşe Tipi Kabin Hoparlörü
6 W köşe kabini hoparlörü, önde ince dokuma kumaş
bulunan MDF muhafaza, beyaz kaplama, köşeye montaj
için özel biçim, anahtar delikleriyle birlikte iki braketle
tedarik edilir.
Sipariş numarası LB1-CW06-L
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