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u Tái tạo giọng nói tuyệt vời

u Cấu tạo chắc chắn

u Dễ cầm

u Tiếp điểm chuyển đổi từ xa

u Ứng dụng nói gần

Micrô cầm tay LBB 9081/00 được thiết kế cho các ứng
dụng nói gần và lý tưởng cho các thông báo ngắn.

Chức năng

Micrô có một công tắc ấn để nói (PTT) ở cạnh bên. Công
tắc có tiếp điểm bổ sung cho các chức năng điều khiển
từ xa, nếu cần. Điện trở được gắn sẵn trên mạch công tắc
để giám sát và vỏ micrô được nối trực tiếp, tức là không
được thay đổi.

Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực Chứng nhận

Châu Âu CE

CE

CPD

CPD

Ba Lan CNBOP

Ghi chú Lắp đặt/Cấu hình



Kích thước tính theo mm

Sơ đô ̀ nô ́i mạch

Hồi đáp tần số

Bộ phận Đi kèm

Số
lượng

Thành phần

1 Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9081/00

1 Giá đỡ gắn tường

Thông Số Kỹ Thuật

Điện*

Loại Cầm tay

Giản đồ có cực Mọi hướng

Hồi đáp tần số Từ 280 Hz đến 14 kHz

Độ nhạy 3,1 mV/Pa ±4 dB

Trở kháng đầu ra định mức 500 ohm

* Dữ liệu hiệu suất kỹ thuật theo IEC 60268-4

Đặc tính cơ học

Kích thước (C x R x S) 103 x 62 x 43 mm
(4,05 x 2,44 x 1,69 inch)

Trọng lượng (bao gồm cáp) 190 g (6,7 oz)

Màu Đen

Công tắc Bật/tắt với tiếp điểm điều khiển từ xa

Loại cáp 2 lõi + 2 lõi kép (xoắn ruột gà)

Chiều dài cáp 0,5 m (mở rộng 1,2 m)

Đầu nối CB 5 chốt (có khóa)

Môi trường

Nhiệt đô ̣ hoạt đô ̣ng Từ -25 °C đến +55 °C (-13 °F đến
+131 °F)

Nhiệt độ bảo quản -40 °C đến +70 °C (-40 °F đến +158 °F)

Độ ẩm tương đối <95%

Thông tin Đặt hàng

Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9081/00
Micrô cầm tay điện động, mọi hướng, bề mặt đen mờ,
ứng dụng nói gần, công tắc ấn để nói có tiếp điểm từ xa,
cáp xoắn ruột gà có CB 5 chốt (có khóa).
Số đặt hàng LBB9081/00
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Đại diện bởi:

Vietnam     
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia
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