
Compact Sound
Hoparlör Sistemi



Esnek, ölçülebilir arka plan müziği (BGM) çözümü 
perakende satış mağazaları, ofi sler ve restoranlar da dahil 
çok çeşitli mimari ortamlara uygundur.

Daha fazla ses, daha büyük boyut ve 
kolay kurulum için değiştirilebilir beş 
modelle esnek kombinasyonlar sunulur
Bosch küçük formatlı, monte edilebilir 
ses ürünlerinden oluşan yeni Compact 
Sound hoparlör serisini sunar.

Compact Sound hoparlör serisi 
küçük formatlı, monte edilebilir ses 
kategorisinde benzersiz bir performans/
boyut oranı sunmak üzere tasarlandı. Bu 
seri, tüm sistemin daha etkili ve daha 
ekonomik şekilde özelleştirilmesine 

olanak tanıyan, ses ve estetik olarak 
birbirinin aynısı olan beş model içerir: 
yüzey montajı için subwoofer ve uydu 
hoparlörler, tavan için subwoofer ve 
uydu hoparlörler, bir adet asma hoparlör.

Uygulamaya bağlı olarak optimum sonuç 
elde etmek için modeller bir arada 
kullanılabilir ve üstün Bosch ses kalitesi, 
şık tasarım, daha büyük boyutlar ve 
daha kolay kurulum özelliklerini eşsiz bir 
şekilde bir arada sunmasıyla piyasadaki 
diğer ürünlerden ayrılır.

Ortak sistem özellikleri:
  Kutulu ürün olarak “arka plan müziği”: Dekor 

ve kurulum ihtiyaçlarına bağlı olarak, eksiksiz 
bir paketli sistem ya da subwoofer ile birlikte 
farklı ürünler bir araya getirilerek oluşturulan 
uydu modelleri satın alabilirsiniz.

  Uydu hoparlörlerden subwoofer'a doğrudan 
bağlantı sayesinde kablo bağlantısı 
kolaylaştırılır.

  Dengelenmiş çapraz devrelerle bu yüksek 
kaliteli hoparlörlerden uyum içinde çıkış 
sağlanır, böylece ses sistemi hiç göze 
batmadan yalnızca müzik duyulur.

  Subwoofer'larda bulunan 8” boyutunda 
düşük frekanslı hoparlör daha fazla LF çıkışı 
ve düşük ses seviyelerinde kulağa daha hoş 
gelen bir ses sağlar.

  100 W, 70/100 V ve 4/8 ohm ses 
bağlantılarını destekler.



Yüksek kaliteli ses 
ve akustik olarak 
dengelenmiş çapraz geçiş 
noktası yerel alt hoparlör 
efektini ortadan kaldırarak 
sistem sesinin ‘fark 
edilememesini’ sağlar.

Askılı montaj

Tavan

Yüzeye montaj

  2” full-range dönüştürücü, tavan ve yüzeye montaj uydu 
modelleriyle akustik olarak uyumludur.

  Etkileyici, kompakt tasarım.

  Gömülü kablo bağlantısı ve iç içe geçen Phoenix fi ş sayesinde 
kolay kablo bağlantısı.

  UL seviyeli, hızlı montaj tertibatı kablosu ile birlikte verilir.

  Compact Sound Tavan veya Yüzeye montaj subwoofer'lar 
ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

  Beyaz kaplamalı olarak sunulur.

  Neredeyse her türlü tavan yapısına sığacak sabitleme montaj 
tırnaklarıyla, hızla kurulumu yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

  Tavan uydu hoparlörlerdeki dört pimli Phoenix konektörler iç içe 
geçen kablo bağlantılarını destekler.

  UL 2043/1480 değerleri sayesinde sinyalleme uygulamalarında 
ve basınçlı hava odalarında kullanıma uygundur.

  Tavan oyuk şablonları ve tüm montaj aksesuarları ile birlikte 
gelir.

  Beyaz kaplamalı olarak sunulur.

  Uydu hoparlörler için basitleştirilmiş montaj tasarımı – önemli 
oranda eklemleme ve hareket kabiliyetinin yanı sıra daha hızlı 
kurulum yapılabilmesini de sağlar.

  Izgara kaplı, etkileyici subwoofer tasarımı – çevreye uyum sağlar.

  8 ohm ses bağlantılarıyla stereo işletimi destekler.

  Hızlı montaj için kızaklı duvar braketiyle birlikte verilir.

  Kompakt subwoofer ve uydu hoparlörler şaşırtıcı bir 
performans/boyut oranı sunar.

  Siyah ve beyaz kaplamalı olarak sunulur. 

* Gösterilen ürünler gerçek boyutlarında değildir. 



Bir Kalite ve Yenilik Geleneği

125 yıldır, Bosch adı kalite ve güvenlik ile 
birlikte anılmaktadır. Bosch, en yüksek 
standartlarda hizmet ve destek ile yeni 
teknolojiler alanında çözümler sunan dünya 
çapında bir markadır.

Bosch Güvenlik Sistemleri, devlet 
kuruluşlarından, halka açık mekanlara, 
işletmelere, okullara ve evlere kadar, dünyanın 
her yerindeki uygulamalarda her gün güvenilen, 
geniş güvenlik, iletişim ve ses çözümleri 
serisini gururla sunar.

SPESİFİKASYONLAR LB6 SW100 
yüzeye montaj subwoofer

LB6 S
yüzeye montaj uydu 
hoparlör

LC6 SW100
tavana montaj subwoofer

LC6 S
tavana montaj uydu 
hoparlör

LP6 S
asma

Frekans Tepkisi (-10 dB) 42 Hz - 300 Hz 180 Hz - 20 kHz 45 Hz - 300 kHz 180 Hz - 20 kHz 180 Hz - 20 kHz
Güç Kullanımı 200 W 30 W 200 W 30 W 30 W
Hassasiyet 88 dB 84 dB 88 dB 84 dB 84 dB

Empedans
İkili 8 ohm / 
mono 4 ohm

16 ohm mono 4 ohm 16 ohm 16 ohm

Maksimum SPL 114 dB 100 dB 114 dB 100 dB 100 dB

Ses Kapsaması (Y x D) Çok yönlü 150˚ x 150˚ Çok yönlü 150˚ x 150˚ 150˚ x 150˚

Müzik Programı Kapsaması (Y x D) Çok yönlü 100˚ x 100˚ Çok yönlü 100˚ x 100˚ 100˚ x 100˚

Transdüktör 200 mm (7,87 inç) 50 mm (1,97 inç) 200 mm (7,87 inç) 50 mm (1,97 inç) 50 mm (1,97 inç)

Braket Ayarlama Aralığı (Y x D) Sabit 160˚ x 60˚ Yok Yok Yok

Konektörler Phoenix (2 pimli) Phoenix (2 pimli) Phoenix (2 pimli) Phoenix (4 pimli) Phoenix (4 pimli)

Muhafaza Ahşap (MDF) ABS (yangına dayanıklı)
Çelik ve ABS 
(yangına dayanıklı)

Çelik ve ABS 
(yangına dayanıklı)

ABS (yangına 
dayanıklı)

Transformatör Prizleri
100 W, 50 W, 
25 W, 12,5 W

Yok
100 W, 50 W, 
25 W, 12,5 W

Yok Yok

Boyutlar (Y x G x D)

400 mm x 400 mm x 
230 mm 
(15,75 inç x 15,75 inç 
x 9,06 inç)

115 mm x 85 mm x 
95 mm 
(4,53 inç x 3,35 inç x 
3,75 inç)

316 mm x 373 mm
(12,44 inç x 14,69 inç)

119 mm x 135 mm
(4,7 inç x 5,3 inç)

201 mm x 113 mm
(7,92 inç x 4,45 inç)

Net Ağırlık (Tek Başına Üniteler) 12,05 kg (26,55 lb) 0,5 kg (1,1 lb) 9,52 kg (21 lb) 0,82 kg (1,8 lb) 0,73 kg (1,6 lb)

Sevkiyat Ağırlığı
1 subwoofer ve 4 uydu hoparlör: 

18,26 kg (40,25 lb)
1 subwoofer ve 4 uydu hoparlör: 19,05 kg (42 lb)

Her çifti 2,04 kg 
(4,5 lb)

Dahil Aksesuarlar
Duvar braketi; 
onaltılık anahtar

Duvar braketi; 
onaltılık anahtar

C Halkası, Seramik 
Rayları

C Halkası Uzatma kablosu
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