
Compact Sound
-kaiutinjärjestelmä



Joustava ja skaalautuva taustamusiikkiratkaisu 
moniin arkkitehtonisesti erilaisiin ympäristöihin, kuten 
kauppoihin, toimistoihin ja ravintoloihin.

Viisi keskenään vaihdettavissa olevaa 
mallia tarjoavat joustavia yhdistelmiä 
entistä suurempaan ääneen, 
pienempään kokoon ja helpompaan 
asennukseen.
Bosch esittelee uuden Compact 
Sound -kaiutinsarjansa, johon kuuluu 
pienikokoisia, paikalleen asennettavia 
äänilaitteita.

Compact Sound -kaiutinsarja 
on suunniteltu tarjoamaan 
ennennäkemätön tehokkuuden ja 
koon suhde pienikokoisten paikalleen 
asennettavien äänilaitteiden luokassa. 
Sarjaan kuuluu viisi äänen ja ulkonäön 

puolesta yhteensopivaa mallia, joiden 
avulla voidaan räätälöidä kokonaisia 
järjestelmiä entistä tehokkaammin 
ja taloudellisemmin: bassokaiutin ja 
satelliittikaiuttimet pinta-asennukseen, 
bassokaiutin ja satelliittikaiuttimet 
kattoihin, sekä riippukaiutin.

Yksittäisiä malleja voi yhdistää toisiinsa 
käyttökohteen optimaalisten tulosten 
saavuttamiseksi. Kaikki erottuvat 
edukseen muista saatavilla olevista 
tuotteista ja tarjoavat ainutlaatuisen 
yhdistelmän Bosch-äänenlaatua, 
tyylikkyyttä, kompaktia kokoa ja helppoa 
asennusta.

Järjestelmän yleiset ominaisuudet
  Taustamusiikkia laatikossa: osta joko 

täydellinen, valmiiksi pakattu järjestelmä tai 
yhdistele satelliittimalleja vapaasti minkä 
tahansa bassokaiuttimen kanssa sisustus- 
tai asennusvaatimusten mukaisesti.

  Suora liitäntä satelliiteista bassokaiuttimeen 
helpottaa johdotusta huomattavasti.

  Tasapainoiset jakosuotimet yhdistävät 
näiden korkealaatuisten kaiutinten äänen 
saumattomasti, joten äänentoistojärjestelmä 
vaikuttaa häviävän ja vain musiikki jää.

  Alataajuusäänet tulevat suuresta 
8":n bassokaiuttimesta, joka antaa 
entistä paremman LF-tehon ja entistä 
miellyttävämmän äänen matalilla 
voimakkuuksilla.

  Tukee 100 W:n, 70/100 V:n ja 4/8 ohmin 
ääniliitäntöjä.



Korkealaatuista 
ääntä akustisesti 
tasapainoisella 
jakosuotimella, 
joka poistaa 
poistaa äänilähteen 
paikallistamista 
aiheuttavan 
alataajuusefektin.

Riippukiinnitys

Kattokiinnitys

Pinta-asennus

  Nopea asennus kiinnitystarvikkeilla, jotka sopivat lähes mihin 
tahansa kattorakenteeseen.

  Kattoon tulevat satelliittikaiuttimet tukevat läpijohdotusta 
nelinastaisilla Phoenix-liittimillä.

  UL 2043/1480 -vaatimukset mahdollistavat käytön 
merkinantoon ja välikattokanavissa.

  Kattoasennuspaikan mallit ja kaikki kiinnitystarvikkeet 
toimitetaan mukana.

  Saatavana valkoisena.

  Yksinkertainen kiinnitysmalli satelliiteille mahdollistaa nopean 
asennuksen ja samalla huomattavan nivelöinnin ja liikealan.

  Bassokaiuttimen tyylikäs ulkoasu täysine ritilöineen sulautuu 
ympäristöön.

  Tukee stereokäyttöä 8 ohmin ääniliitännöillä.

  Nopeasti kiinnittyvä liukukiinnitin seinälle toimitetaan 
mukana.

  Kompaktit basso- ja satelliittikaiuttimet ovat kokoonsa nähden 
yllättävän tehokkaita.

  Saatavana mustana tai valkoisena. 
* Tuotteiden koot eivät vastaa todellisuutta. 

  2":n koko alueen muunnin, joka vastaa akustisesti katto- 
ja pinta-asennussatelliitteja.

  Kompakti, tyylikäs muotoilu.

  Helppo, piilotettu johdotus, Phoenix-liitin

  UL:n mukainen nopeasti asennettava riippukiinnityskaapeli 
toimitetaan mukana.

  Suunniteltu käyttöön nimenomaan joko Compact Sound 
-kattokiinnitys- tai pinta-asennusbassokaiutinten kanssa.

  Saatavana valkoisena.



Laadun ja luovuuden perinne

Jo 125 vuoden ajan nimi Bosch on merkinnyt 
laatua ja luotettavuutta. Toimitamme 
innovatiivista turvallisuustekniikkaa kaikkialle 
maailmaan ja takaamme parhaan mahdollisen 
palvelun ja käyttötuen.

Bosch Security Systems tarjoaa laajan 
valikoiman turvallisuus-, viestintä- ja 
äänentoistojärjestelmiä, joihin luotetaan 
ympäri maailmaa erilaisissa sovelluksissa, niin 
valtion laitoksissa ja julkisissa rakennuksissa 
kuin liiketiloissa, kouluissa ja kodeissakin.

TEKNISET TIEDOT LB6 SW100 
Bassokaiutin pinta-asen-
nukseen

LB6 S
Satelliittikaiutin pinta-
asennukseen

LC6 SW100
Bassokaiutin kattoon

LC6 S
Satelliittikaiutin kattoon

LP6 S
Riippuva

Taajuusvaste (-10 dB) 42–300 Hz 180–20 kHz 45–300 kHz 180–20 kHz 180–20 kHz
Tehonkesto 200 W 30 W 200 W 30 W 30 W
Herkkyys 88 dB 84 dB 88 dB 84 dB 84 dB

Impedanssi
Dual 8 ohmia / 
mono 4 ohmia

16 ohmia mono 4 ohmia 16 ohmia 16 ohmia

Korkein SPL 114 dB 100 dB 114 dB 100 dB 100 dB

Puheäänen peitto (H x V) Ympärisäteilevä 150˚ x 150˚ Ympärisäteilevä 150˚ x 150˚ 150˚ x 150˚

Musiikkiohjelman peitto (H x V) Ympärisäteilevä 100˚ x 100˚ Ympärisäteilevä 100˚ x 100˚ 100˚ x 100˚

Muunnin 200 mm 50 mm 200 mm 50 mm 50 mm

Kiinnittimen säätöalue (H x V) Kiinteä 160˚ x 60˚ - - -

Liittimet Phoenix (2-nastainen) Phoenix (2-nastainen) Phoenix (2-nastainen) Phoenix (4-nastainen) Phoenix (4-nastainen)

Kotelo Puinen (MDF) ABS (tulenkestävä)
Teräs ja ABS 
(tulenkestävä)

Teräs ja ABS 
(tulenkestävä)

ABS (tulenkestävä)

Muuntimien lähdöt
100 W, 50 W, 
25 W, 12,5 W

-
100 W, 50 W, 
25 W, 12,5 W

- -

Mitat (K x L x S)
400 mm x 400 mm x 
230 mm

115 mm x 85 mm x 
95 mm

316 mm x 373 mm 119 mm x 135 mm 201 mm x 113 mm

Nettopaino (yksittäin) 12,05 kg 0,5 kg 9,52 kg 0,82 kg 0,73 kg
Pakkauksen paino 1 bassokaiutin ja 4 satelliittikaiutinta: 18,26 kg 1 bassokaiutin ja 4 satelliittikaiutinta: 19,05 kg 2,04 kg / pari

Mukana toimitettavat tarvikkeet
Seinäkiinnitin, 
kuusioavain

Seinäkiinnitin, 
kuusioavain

C-rengas, 
kannatinkiskot

C-rengas Kannatinkaapeli
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