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Főbb funkciók

A robusztus, szilárd MDF (közepes tömörségű szálas
anyagból készült) házak tartós, könnyen tisztítható,
fehér vagy fekete színű vinil borítással vannak ellátva.
Az ABS előlapok azonos színű, finom szövésű ruhával
vannak borítva.

Tanúsítványok és engedélyek

Minden Bosch gyártmányú hangszórót úgy terveztek,
hogy a névleges teljesítményük mellett 100 órát
üzemeljenek, a maximális teljesítményre vonatkozó
(PHC) IEC 268-5 szabványnak megfelelően. A Bosch
kifejlesztette az akusztikai elsugárzást szimuláló
(SAFE) tesztet, amely igazolja, hogy a hangszórók rövid
időtartamra a névleges teljesítményük kétszeresét is
képesek nyújtani. Ez fokozott megbízhatóságot biztosít
szélsőséges körülmények között is, ami nagyobb
vásárlói elégedettséghez, a készülék hosszabb
működési élettartamához vezet, és csökkenti a hibák
vagy a teljesítményromlás esélyét.

Biztonság az EN 60065 szabvány szerint

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

A hátlapra szerelt két szerelőkeretnek köszönhetően a
hangszóró egyszerűen és gyorsan felszerelhető a falra
vagy a mennyezetre. Ha nincs rájuk szükség,
eltávolíthatók, és az egység a hátlapon lévő három
csapszegfurattal így is felszerelhető a falra.
Egy kényelmes, egyszerűen használható, 4-pólusú
benyomható csatlakozóblokk található a hátlapon a
helyszíni kábelezéshez. A csatlakozóblokk elő van
készítve teljesítmény-kivezetéshez a szekrény
megfelelő 100 V-os transzformátoránál. Lehetővé teszi
a névleges teljes, fél vagy negyed teljesítmény
kiválasztását (3 dB-es lépésekben).
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Kapcsolási rajz

 

Frekvenciaátvitel

 

Vízszintes polárgörbe (rózsaszín zajjal mérve)

 

Függőleges polárgörbe (rózsaszín zajjal mérve)

Műszaki specifikációk

Electrical*

Maximum power 9 W

Rated power 6 / 3 / 1.5 W

Sound pressure level
at 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

99 dB / 91 dB (SPL)

Sound pressure level
at 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m)

100 dB / 92 dB (SPL)
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Effective frequency range (-10
dB)

180 Hz to 20 kHz

Opening angle 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

   horizontal 165° / 95°

   vertical 158° / 73°

Rated input voltage 100 V

Rated impedance 1667 ohm

Connector 4-pole push-in terminal block

* Technical performance data acc. to IEC 60268-5

Mechanical

Dimensions (H x W x D) 240 x 151 x 139 mm
(9.4 x 5.9 x 5.5 in)

Weight 1.5 kg (3.3 lb)

Color Black (D) or white (L)

   cabinet / cloth (D) Matches RAL 9004 / RAL 9004

   cabinet / cloth (L) Matches RAL 9010 / RAL 7044

Environmental

Operating temperature -25 ºC to +55 ºC (-13 ºF to
+131 ºF)

Storage temperature -40 ºC to +70 ºC (-40 ºF to
+158 ºF)

Relative humidity <95%
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