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LBC 1259/00 -yleisjalusta
▶ Monikäyttöinen, kevyt alumiinijalusta
▶ Kaiuttimen, langattoman yhteyspisteen tai Integrusinfrapunalähetin/vastaanottimen jalustaksi
▶ Taittuva jalka, jossa kaksinkertainen vinotuki
▶ Sovitinkappale eri kiinnitystarpeisiin
▶ Käsin säädettävä
▶ Lisävarusteena kantolaukku kahdelle osalle

Tämä yleisjalusta on tehokas kiinnitysratkaisu kaiuttimille,
DCN-Wireless -järjestelmän langattomalle yhteyspisteelle
tai digitaalisen Integrus-puheviestintäjärjestelmän
infrapunasäteilimelle (lähetin/vastaanotin). Jalustan
valmistamisessa ja viimeistelyssä on noudatettu Boschin
korkeita turvastandardeja, mikä takaa jalustan laadun sekä
yhteensopivuuden muiden Bosch-tuotteiden kanssa.
LBC 1259/00 -jalusta soveltuu moniin käyttötarkoituksiin,
joissa vaaditaan varmaa mutta siirrettävää
kiinnitysratkaisua.

Perustoiminnot

Muunneltava
Jalustan mukana toimitetaan vakiona 36 mm:n
sovitinkappale, jossa on M10 x 12 kierrenasta. Sen avulla
jalustaan voi asentaa erikokoisia laitteita. Lisäksi mukana on
M10-nuppi langattoman yhteyspisteen kiinnityspidikkeen
kiinnittämiseen.
Lisävarusteet
Varastointia ja kuljetusta helpottamaan saatavilla on
kantolaukku, jossa on kaksi erillistä, vetoketjullista
sisälokeroa kahdelle yleisjalustalle (LBC 1259/00). Boschin
logolla varustettu laukku on tukevaa, säänkestävää mustaa
nailonia. Laukussa on kaksi hihnaa kädessä tai olalla
kantamista varten.

Säädettävä ja turvallinen
LBC 1259/00 -jalusta on käsisäätöinen ja siinä on
jousijännitteinen lukitusruuvi, jolla korkeudeksi voi säätää
1,4–2,2 m. Tuessa on ylimääräinen kiristettävä turvapultti,
jolla voi varmistaa, että jalusta pysyy korotettuna.
Kevyen jalustan kaksinkertaisella vinotuella varustettu
taittuva jalka parantaa kantavuutta, ja jalkojen välin leveys
antaa jalustalle vakautta.
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Tilaustiedot

Suunnittelu

LBC 1259/00 -yleisjalusta
kevyt alumiinirakenne, kokoon taitettava, M10 x 12 sovitinkappale
Laitteiston lisävarusteet
LM1-CB-kantolaukku kahdelle LBC 1259/00 -lattiatelineelle

LBC 1259/00 ja DCN Wireless -yhteyspiste, LBB 451x/00 infrapunalähetin/vastaanotin ja XLA 3200 Line Array -kaiutin

Sisältää osat
Määrä

Komponentti

1

LBC 1259/00 -yleisjalusta

1

36 mm sovitinkappale ja (M10 x 12) kierrenasta

1

M10-kiinnitysnuppi langattoman yhteyspisteen kiinnityspidikkeelle

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Pituus
pystyssä
taitettuna

1,375 - 2,185 m
1,20 m

Leveys
jalat avattuna
jalat taitettuna

980 mm
130 mm

Paino

3,5 kg

Enimmäiskuormitus

50 kg

Materiaali

Alumiini

Putken halkaisija

36 mm

Kierre

1/2" Whitworth

Kantolaukku-lisävaruste
Mitat (P x S)

1,25 m x 27 mm

Paino

750 g

Väri

Musta, harmaat hihnat

Materiaali

Nailon
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