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u Compact maar veelzijdig

u Zeer grote openingshoek

u Moderne onopvallende vormgeving

u Zeer gemakkelijke installatie

u Spatwaterdicht

De LBC 3951/11 is een compacte luidspreker van 6 W
met een geperforeerd metalen rooster. De luidspreker
levert uitstekende audioprestaties en is eenvoudig te
installeren met de integrale bevestigingsclips. De
luidspreker is aan de voorkant beschermd tegen water
(IPx4) en kan dus in vochtige ruimtes worden
gemonteerd.

Basisfuncties

De LBC 3951/11 heeft een geperforeerd metalen
rooster met een kunststofomhulling en is afgewerkt in
aantrekkelijk gebroken wit (RAL-kleur). Het
onopvallende uiterlijk van deze luidspreker sluit
perfect aan op moderne binnenverlichting.
De luidspreker heeft zeer grote openingshoek, dit
betekent dat er minder apparaten vereist zijn om een
bepaald zone te bestrijken. Het brede frequentiebereik
zorgt voor een betere weergave van de spraak en
muziek. De unit wordt geleverd met een 100 V
transformator met trappen op de primaire wikkeling
voor vol vermogen, half vermogen, kwart vermogen en
een achtste vermogen.

De luidspreker (met conus van speciaal behandeld
papier) is aan de voorkant beschermd tegen water
(IPx4) en kan worden gebruikt in vochtige ruimtes
zoals badkamers, sauna’s, atriums en zwembaden.

Certificaten en goedkeuringen

Alle kunststofonderdelen worden vervaardigd van
zelfdovend, slagvast ABS-materiaal (conform UL 94V0)
Alle luidsprekers van Bosch moeten 100 uur op hun
nominale vermogen kunnen werken, in
overeenstemming met de IEC 268-5 PHC-normen
(Power Handling Capacity: vermogenscapaciteit).
Bosch heeft tevens de SAFE-test (Simulated Acoustical
Feedback Exposure) ontwikkeld om aan te tonen dat
de luidsprekers korte perioden op twee maal hun
nominale vermogen kunnen werken. Hierdoor wordt
extra betrouwbaarheid onder extreme
omstandigheden gewaarborgd, resulterend in een
grotere klanttevredenheid, langere levensduur en een
veel geringere kans op uitval of afname van de
prestaties.

Veiligheid conform EN 60065

Waterbestendig conform EN 60529, IPx4



Regio Certificiëring

Europa CE

Installatie/configuratie

De installatie is eenvoudig door de integrale klemmen
die de plafondluidspreker vasthouden in de uitsparing.
De luidsprekers kunnen aangesloten worden op
plafonds met een dikte van 9 tot 25 mm. Er is een
sjabloon meegeleverd voor het nauwkeurig markeren
van de uitsparing in de plafondpanelen. De bekabeling
loopt via een aansluitblok met drukaansluitingen,
zodat u heel gemakkelijk en zonder gereedschap de
luidsprekers kunt installeren. De kroonstenen hebben
een voorziening voor doorlusverbindingen. De
transformator wordt geleverd voor een nominaal
uitgangsvermogen van 6 W, maar kan gemakkelijk
worden aangepast voor andere aansluitingen met
behulp van de gekleurde draden en kroonstenen.
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Frequentiebereik

Polair diagram

 125
Hz

250
Hz

500
Hz

1
kHz

2
kHz

4
kHz

8
kH
z

SPL 1.1 87 87 85 88 89 89 86

SPL max. 95 95 93 96 97 97 94

Q-factor 4 5,6 2.2 3,2 4,6 10,
7

19

Rendeme
nt

0,16 0,1
1

0,1
8

0,2
5

0,2
2

0,0
9

03

H. hoek 180 180 180 170 160 80 60

V. hoek 180 180 180 170 160 80 60

Akoestische karakteristieken gespecificeerd per octaaf

Technische specificaties

Elektrisch*

Maximaal vermogen 9 W

Nominaal vermogen 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W

Geluidsdrukniveau
bij 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

96 dB / 88 dB (SPL)
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Geluidsdrukniveau
bij 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m)

99 dB / 91 dB (SPL)

Effectief frequentiebereik
(-10 dB)

60 Hz tot 18 kHz

Openingshoek 
bij 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

170° / 80°

Nominale spanning 100 V

Nominale impedantie 1667 ohm

Connector 2-polig inplug-klemmenblok

* Technische gegevens conform IEC 60268-5

Mechanische specificaties

Diameter 160 mm

Maximale diepte 95 mm

Plafonddikte 9 tot 25 mm

Montage-uitsparing 145 mm

Luidsprekerdiameter 101,6 mm

Gewicht 690 g

Kleur Wit (RAL 9010)

Gewicht magneet 101 g

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur -25 ºC tot +55 ºC

Opslagtemperatuur -40 ºC tot +70 ºC

Relatieve vochtigheidsgraad < 95%

Bestelinformatie

LBC 3951/11 Plafondluidspreker
Plafondluidspreker 6 W, rond metalen rooster met een
ABS-kap, integrale klemmen voor eenvoudige montage,
inplug-klemmenblok, wit RAL 9010.
Opdrachtnummer LBC3951/11

Hardware-accessoires

LBC 1256/00 EVAC-aansluitingsadapter
Noodaansluitingsadapter, 3-polige schroefconnector
keramische connector met een vooraf geïnstalleerde
thermische zekering, bedoeld voor installatie in series
met de primaire 100 V-aansluiting van de luidspreker,
set van 100 stuks.
Opdrachtnummer LBC1256/00
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