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Főbb funkciók

A hangprojektor nyílásszöge nagyon széles (90 fok), így
kevesebb egységre van szükség adott terület
lefedéséhez. Széles frekvenciatartománya jobb beszéd-
és zenevisszaadást eredményez, míg az irányíthatóság
biztosítja, hogy a hang pontosan oda jusson, ahol a
legnagyobb szükség van rá.
Az LBC 3941/11 hangprojektort tetszetős fehér
színben gyártják, és feltűnésmentes kivitele kiegészíti a
korszerű beltéri világítást. Az első rács színe és kivitele
illik egy már meglévő Bosch mennyezeti hangszóróhoz
(LBC 3951/11).

Tanúsítványok és engedélyek

Minden Bosch gyártmányú hangszórót úgy terveztek,
hogy a névleges teljesítményük mellett 100 órát
üzemeljenek, a maximális teljesítményre vonatkozó
(PHC) IEC 268-5 szabványnak megfelelően. A Bosch
kifejlesztette az akusztikai elsugárzást szimuláló
(SAFE) tesztet, amely igazolja, hogy a hangszórók rövid
időtartamra a névleges teljesítményük kétszeresét is
képesek nyújtani. Ez fokozott megbízhatóságot biztosít
szélsőséges körülmények között is, ami nagyobb
vásárlói elégedettséghez, a készülék hosszabb
működési élettartamához vezet, és csökkenti a hibák
vagy a teljesítményromlás esélyét.

A burkolatok fokozottan ütésálló, öneloltó ABS
anyagból készültek (az UL 94 V0 osztály szerint).

Biztonság az EN 60065 szabvány szerint

Víz- és porvédelem az EN 60529, IP 65 szabvány
szerint

Öneloltó az UL 94 V0 szerint

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

A hangprojektort fehérre festett acél szerelőkerettel
szállítják. A szerelőkereten három 10 mm-es furat van
kialakítva, így a projektor könnyen felszerelhető falakra
és mennyezetekre. A projektor iránya két, fehér
műanyag borítású csavar segítségével állítható. Az
egységet egy 2 m hosszú, színkódos, öteres kábellel
együtt szállítják; az egyes színek különböző primer
kivezetésekhez csatlakoznak a megfelelő
transzformátoron. Így egyszerűen kiválasztható a
teljes, fél, negyed és nyolcad teljesítmény anélkül,
hogy fel kellene nyitni az egységet telepítés közben.
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Oktávonként előírt akusztikai teljesítmény

Rendelési információ

LBC 3941/11 hangprojektor
Hangprojektor 6 W, fehér ABS ház, széles sugárzási
szög, víz- és porvédelemmel az IP65 szerint, rögzített
2 m-es csatlakozókábel.
Rendelésszám LBC3941/11
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