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u Design de instalação rápida com linguetas de
montagem cativas para se adaptarem a quase todos
os tetos.

u Cinco conectores Phoenix de 2 pinos para a
cablagem do subwoofer e dos altifalantes satélites.

u As classificações UL 2043/1480 permitem a
utilização em aplicações de sinalização e câmaras
de ar.

u Inclui modelo de corte do teto e todos os acessórios
de montagem.

u Disponível com acabamento branco.

O LC6-SW100-L é ideal para sistemas de música e som
ambiente para restaurantes, bares, pátios, lojas e
outras aplicações. O LC6-SW100-L é composto por um
módulo de subwoofer de 8 polegadas de elevado
desempenho de montagem no teto com uma rede
crossover para suportar quatro (4) altifalantes satélite
LC6-S-L de 2 polegadas de montagem no teto. O
sistema possibilita ligações de sinal fáceis no
subwoofer e pode suportar ligações de sinal de 4
ohms ou 70/100 V. A sua capacidade para elevadas
potências permite que o LC6-SW100-L seja utilizado
numa grande variedade de ambientes e espaços para
disponibilizar música ou som ambiente de elevada
qualidade.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE

Peças incluídas

Quantida
de

Descrição

1 Subwoofer de montagem no teto

2 Calhas de secção

1 Suporte de anel em C

1 Grelha

1 Manual de instalação

2 parafusos

1 Modelo de corte

1 Proteção da pintura

* Subwoofer de montagem no teto (1 caixa)



Especificações Técnicas

  

Resposta de frequência (-10 dB): 45 Hz - 300 Hz1

Capacidade para potências: 200 W2

Sensibilidade: 88 dB1

Impedância: mono 4 ohms

SPL máximo: 114 dB

Cobertura de voz (A x V): Omnidirecional

Cobertura do programa de música
(A x V):

Omnidirecional

Transdutor: 200 mm (7,87 pol.)

Conectores: Phoenix (2 pinos)

Caixa: Aço e ABS (proteção contra
incêndios)

Tomadas do transformador: 100 W, 50 W, 25W, 12,5W

Dimensões (A x Diâm.): 316 mm x 373 mm (12,44 pol.
x 14,69 pol.)

Tamanho da abertura: 346 mm (13,6 pol.)

Peso líquido (cada): 9,52 kg (21 lb)

Peso do produto embalado: 12,72 kg (28 lb)

Acessórios incluídos: Anel em C, calhas de secção

1Meio espaço.
2Nível de programa a longo prazo, 3 dB superior à
classificação de ruído do ruído rosa contínuo.
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Bosch LC6-S-L Half Space

Bosch LC6-SW100-L Half Space

Dimensões:

Como encomendar

Subwoofer de montagem no teto LC6-SW100-L branco
Subwoofer para instalação no teto – acabamento
branco
N.º de encomenda LC6-SW100-L
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