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u Uma solução de altifalantes completa para
música/som ambiente.

u Um grande transdutor de woofer de 8 polegadas
(200 mm) para uma saída de baixa frequência
substancial.

u Ligação direta de satélites ao subwoofer – simplifica
a cablagem de instalação.

u Os suportes de montagem com uma grande
amplitude de movimentos para satélites de
montagem em superfície possibilitam uma
montagem fácil e segura dos altifalantes na parede.

u Ligações de sinal do tipo Phoenix amovíveis e
convenientes aceleram o tempo de instalação.

O LB6-SW100 consiste num módulo de subwoofer de
8 polegadas de elevado desempenho com uma rede de
crossover para suporte dos quatro (4) altifalantes
satélite LB6-100S de 2 polegadas incluídos. As cores
disponíveis são preto ou branco. O LB6-SW100
possibilita ligações de sinal fáceis no subwoofer e
pode suportar ligações de sinal de 4/8 ohm ou 70/100
V. A sua capacidade para elevadas potências permite
que o sistema 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

Quantidad
e

Descrição

1 Subwoofer de montagem em superfície

1 Suporte para parede, montado na caixa

1 Manual de instalação

4 Parafusos de cabeça de tremoço para chave hexagonal
M6

4 Pés de borracha

1 Chave hexagonal

* Subwoofer de montagem em superfície

Especificações Técnicas

  

Resposta de frequência (-10 dB): 42 Hz – 300 Hz1

Capacidade para potências: 200 W2



  

Sensibilidade: 88 dB1

Impedância: Dupla 8 ohms/mono 4 ohms

SPL máximo: 114 dB1

Cobertura de voz (A x V): Omnidirecional

Cobertura do programa de
música (A x V):

Omnidirecional

Transdutor: 200 mm (7,87 pol.)

Variação do ajuste do suporte (A x
V):

Fixo

Conectores: Phoenix (2 pinos)

Caixa: Madeira (MDF)

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

Dimensões (A x L x P): 400 mm x 400 mm x 230 mm 
(15,75 pol. x 15,75 pol. x 9,06
pol.)

Peso líquido: 12,05 kg (26,55 lb)

Peso do produto embalado: 13,88 kg (30,61 lb)

Acessórios incluídos: Suporte para parede; chave
hexagonal

1Meio espaço (montagem em parede).
2Nível de programa a longo prazo, 3 dB superior à
classificação de ruído do ruído rosa contínuo.

Resposta de frequência:

Dimensões:

Nota
Os desenhos das dimensões do suporte de
montagem não se encontram à escala. Os
tamanhos dos desenhos foram aumentados para
facilitar a leitura.

Como encomendar

Subwoofer Compact Sound Preto LB6-SW100-D
Subwoofer de montagem em superfície; caixa preta
N.º de encomenda LB6-SW100-D

Subwoofer Compact Sound Branco LB6-SW100-L
Subwoofer de montagem em superfície; caixa branca
N.º de encomenda LB6-SW100-L
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