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Głośnik LB1-BW12-x to ekonomiczny głośnik dwu-
kierunkowy w obudowie o mocy 12 W przeznaczo-
ny do instalacji wewnątrz pomieszczeń. Konstruk-
cja z odgrodą zapewnia szeroki kąt emisji, co
sprzyja zastosowaniu w długich korytarzach. Ot-
wory w płycie tylniej ułatwiają szybki montaż przy
ścianie. Obudowa dostępna jest w kolorze czar-
nym i białym.

 Możliwości

u Dobra zrozumiałość mowy i reprodukcja tła muzycznego

u Obudowa w kształcie klina

u Wykończenie w kolorze białym i czarnym

u Konstrukcja z płyty MDF

u Zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeń-
stwa



Dane techniczne

Parametry elektryczne*

Moc maksymalna 18 W
Moc znamionowa 12 / 6 / 3 W
Poziom ciśnienia akus-
tycznego
przy 12 W / 1 W (1 kHz,
1 m)

97 / 86 dB (SPL)

Efektywne pasmo prze-
noszenia (-10 dB)

140 Hz - 20 kHz

Kąt zasięgu
przy 1 kHz / 4 kHz
(-6 dB)

270° / 165°

Wejściowe napięcie zna-
mionowe

100 V

Impedancja znamiono-
wa

833 Ω

Złącze 4-stykowe złącze wciskane
*) Parametry techniczne zgodnie z IEC 60268-5
Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x
gł.)

240 x 238 x 133 mm

 
Masa 1,5 kg
Kolor czarny (D) lub biały (L)
   Obudowa / front (D) odpowiada RAL 9004 / RAL 9004
   Obudowa / front (L) odpowiada RAL 9010 / RAL 7044
Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -25 ÷ +55°C
Temperatura przecho-
wywania

-40 ÷ +70°C

Wilgotność względna <95%
Certyfikaty i świadectwa

Standardy bezpieczeństwa Zgodnie z EN 60065

Planowanie
Trzy otwory w kształcie dziurki od klucza w płycie tylnej obudowy umożliwiają szyb-
ki i łatwy montaż na ścianie. Wygodny i łatwy w obsłudze 4-stykowy zespół zacis-
ków wtykowych do dołączania okablowania znajduje się na tylnej ściance kolumny.
Umożliwia on dołączanie okablowania do poszczególnych odczepów transformato-
ra dopasowującego 100 V znajdującego się w obudowie. Dzięki temu możliwy jest
wybór pełnej mocy wyjściowej, połowy lub jednej czwartej (tj. co 3 dB).

Wymiary

Pasmo przenoszenia
Zamówienia - informacje
LB1‑BW12‑D – Dwukierunkowy głośnik w
obudowie

LB1-BW12-D

LB1‑BW12‑L – Dwukierunkowy głośnik w
obudowie

LB1-BW12-L
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