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Bu zemin standı, hoparlör kurulumları, DCN Kablosuz
sisteminin Kablosuz Erişim Noktası veya Integrus dijital dil
yayım sisteminin yayımcısı için etkili montaj çözümleri
sağlar. Tüm Bosch ürünleri gibi, yüksek standartlarda
üretilmiş ve kaplanmıştır; mükemmel kalite ve tüm seri ile
garantili uyumluluk sunar. Güvenli ve taşınabilir bir montaj
çözümü gerektiğinde, LBC 1259/00 çok sayıda uygulama
için uygundur. 

Fonksiyonlar

Ayarlanabilir ve güvenli
LBC 1259/00 zemin standı; 1.4 ve 2.2 m (4,6 ve 7,2 ft)
arasındaki yükseklikler için yaylı kilitleme vidası kullanılarak
el ile ayarlanabilir. Standın açık bir şekilde durmasını
sağlamak için, destek üzerindeki ilave güvenlik cıvatası
sıkılabilir.

Bu hafif tip stand, daha fazla dayanıklılık için çift gergili
katlanır tabana ve sabit durması için geniş ayak aralığına
sahiptir.

Uyarlanabilir
Zemin standı, farklı boydaki ekipmanların montajı için
standart olarak 36 mm (1,42 inç) azaltma flanşı ile M10 x 12
dişli pin ve Kablosuz Erişim noktası montaj braketini
sabitlemek için M10 kolu ile birlikte gelir.

Aksesuarlar
Depolama ve taşıma kolaylığı için, iki adet evrensel zemin
standını (LBC 1259/00) taşıyabilmek için, farklı fermuarlara
sahip iki bölmeye sahip bir taşıma çantası bulunmaktadır.
Bosch logolu çanta; siyah, dayanıklı ve su geçirmez
naylondan yapılmıştır. Çantanın elde ve omuzda
taşınabilmesi için iki sapı vardır.

LM1-CB Taşıma Çantası (opsiyonel)

LBC 1259/00 Zemin Standı
▶ Çok işlevli, hafif tip alüminyum stand

▶ Hoparlör, kablosuz erişim noktası veya Integrus yayıcı
ünite monte etmek için

▶ Çift gergili katlanır taban

▶ Farklı montajlar için azaltma flanşı

▶ El ile ayarlanabilir

▶ Opsiyonel aksesuar olarak iki parça taşıma çantası
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Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Kablosuz Erişim Noktalı LBC 1259/00, LBB 451x/00 Kızılötesi
Yayımcı ve XLA 3200 Hat Düzenleme Hoparlörü

İçerdiği parçalar

Miktarı Parça

1 LBC 1259/00 Zemin Standı

1 (M10 x 12) dişli pinle 6 mm (1,42 inç) azaltma flanşı

1 WAP montaj braketi için M10 sabitleme kolu

Teknik Spesifikasyonlar

Mekanik

Uzunluk
dik
katlanmış

1.375 - 2.185 m (54 - 86 inç)
1.20 m (47 inç)

Genişlik
ayaklar uzatılmış
ayaklar katlanmış

980 mm (38,6 inç)
130 mm (5,1 inç)

Ağırlık 3.5 kg (7,7 lb)

Maks. yük 50 kg (110,2 lb)

Malzeme Alüminyum

Tüp çapı 36 mm (1,42 inç)

Dişli 1/2” Whitworth

Taşıma çantası aksesuarı

Boyutlar (U x D) 1.25 m x 27 mm (49 x 1,06 inç)

Ağırlık 750 g (1,65 lb)

Renk Siyah, açık gri tutacaklar ile

Malzeme Naylon

Sipariş Bilgileri

LBC 1259/00 Zemin Standı
hafif tip alüminyum yapı, katlanabilir, M10 x 12 azaltma flanşı

Donanım Aksesuarları

İki LBC 1259/00 zemin standı için LM1-CB Taşıma Çantası
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