
 

Loa Thùng Âm thanh Cao cấp 
LB1-UM20E/50E L/D 

 

• Khả năng tái ta�o gio�ng nói và nha�c độ nét cao 

• Cung cấp cùng với giá đỡ gắn tường điều chỉnh được 

• Khả năng bảo vệ quá tải tự khôi phục 

• Thiết kế sẵn để lắp bên trong bảng giám sát loa / đường truyền tuỳ chỉnh 

• Chứng nhận bởi EN 54-24 

Sản phẩm  LB1-UM20E-(D/L) , LB1-UM50E-(D/L)  

Mô tả  Loa Thùng Âm thanh Cao cấp , Loa Thùng Âm thanh Cao cấp  

Công suất cực đại  30 W , 75 W  

Công suất định mức (PHC)  20 W , 50 W  

Điểm nối ra công suất  20 / 10 / 5 / 2,5 W , 50 / 25 / 12,5 / 6,25 W  

Mức áp suất âm thanhở công 
suất định mức / 1 W (1 kHz, 1 

m)  

101 dB / 88 dB (SPL) , 108 dB / 91 dB (SPL)  

Dải tần số hiệu dụng (-10 dB)  Từ 90 Hz đến 20 kHz , Từ 90 Hz đến 20 kHz  

Góc mở ở 1 kHz / 4 kHz (-

6 dB)   

   ngang  174° / 136° , 186° / 126°  

   dọc  127° / 141° , 84° / 62°  

Điện áp vào định mức  12,65 / 70 / 100 V , 20 / 70 / 100 V  

Trở kháng định mức  8 / 250 / 500 ohm , 8 / 100 / 200 ohm  

Đầu nối  Hộp kiểu vít 3 cực , Hộp kiểu vít 3 cực  

Sản phẩm  LB1-UM20-(D/L) , LB1-UM50-(D/L)  

Kích thước (R x S)  
274x160x180mm10,78x6,29x7,08in , 

405x160x180mm15,94x6,29x7,08in  

Đường kính loa  
 

   Loa trầm  134,5 mm (5 in) , 134,5 mm (5 in)  

   Loa cao tần dạng vòm  25,4 mm (1 in) , 25,4 mm (1 in)  



Vật liệu  
 

   Thùng loa  Nhôm , Nhôm  

   Lưới trước  Nhôm , Nhôm  

   Mặt trên và mặt đáy  ABS , ABS  

Màu  
Trắng (RAL 9010) (L) hoặcThan (RAL 7021) (D) , Trắng 
(RAL 9010) (L) hoặcThan (RAL 7021) (D)  

Trọng lượng  3,88 kg (8,55 lb) , 5,58 kg (12,30 lb)  

Nhiệt độ hoạt động  Từ -25 ºC tới +55 ºC (-13 ºF tới +131 ºF)  

Nhiệt độ bảo quản  Từ -40 ºC tới +70 ºC (-40 ºF tới +158 ºF)  

Độ ẩm tương đối  <95%  

 

 http://boschvietnam.vn/ 

 

 


