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Dit universele statief is een eenvoudige montageoplossing
voor installatie van Bosch-luidsprekers, een draadloos
toegangspunt van het DCN draadloze systeem of een straler
van het digitale taaldistributiesysteem Integrus. Dit statief
is vervaardigd en afgewerkt volgens dezelfde hoge normen
als alle Bosch-producten, waardoor een uitstekende
kwaliteit en compatibiliteit is gegarandeerd. De
LBC 1259/00 is geschikt voor een groot aantal toepassingen
waarvoor een veilige maar mobiele montageoplossing nodig
is. 

Basisfuncties

Verstelbaar en veilig
Het LBC 1259/00-statief kan met de hand worden versteld
door middel van een veerbelaste vergrendelingsschroef
voor hoogtes tussen 1,4 en 2,2 m. De extra veiligheidsbout
aan het statief kan worden vastgedraaid, zodat het statief
uitgevouwen blijft staan.

Het lichtgewicht statief heeft een dubbelverstevigde
vouwvoet voor extra stevigheid. Een ruime afstand tussen
de poten waarborgt de stabiliteit.

Aanpasbaar
Het statief is standaard uitgerust met een verloopflens van
36 mm met een draadpin M10 x 12 waarop apparatuur van
verschillende grootten kan worden gemonteerd en met een
M10-knop om de montagebeugel van het draadloze
toegangspunt te bevestigen.

Accessoires
Voor opslag en eenvoudig transport is een draagtas
beschikbaar met twee compartimenten en aparte ritsen,
geschikt voor twee universele statieven (LBC 1259/00). De
tas is voorzien van het Bosch-logo en gemaakt van stevig
zwart, weerbestendig nylon. Aan de tas zijn twee
handgrepen bevestigd zodat u de tas met de hand of over
uw schouder kunt dragen.

LM1-CB draagtas (optioneel)

LBC 1259/00 Universeel statief
▶ Lichtgewicht aluminium statief met vele mogelijkheden

▶ Voor montage van een luidspreker, draadloos
toegangspunt of Integrus-straler

▶ Dubbelverstevigde vouwvoet

▶ Verloopflens voor verschillende montages

▶ Met de hand verstelbaar

▶ Draagtas voor twee stuks als optionele accessoire
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Installatie/configuratie

LBC 1259/00 met DCN draadloos toegangspunt, LBB 451x/
00 infraroodstraler en XLA 3200 line array-luidspreker

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 LBC 1259/00 universeel statief

1 36 mm verloopflens met draadpin (M10 x 12).

1 M10-bevestigingsknop voor WAP-montagebeugel

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Lengte
staand
ingeklapt

1,375 tot 2,185 m
1,20 m

Breedte
poten uitgeklapt
poten ingeklapt

980 mm
130 mm

Gewicht 3,5 kg

Max. belasting 50 kg

Materiaal Aluminium

Buisdiameter 36 mm

Schroefdraad 1/2" Whitworth

Draagtasaccessoire

Afmetingen (L x D) 1,25 m x 27 mm

Gewicht 750 g

Kleur Zwart met lichtgrijze handgrepen

Materiaal Nylon

Bestelinformatie

LBC 1259/00 Universeel statief
lichtgewicht aluminium constructie, opvouw-
baar, M10 x 12 verloopflens

LBC1259/00

Hardware-accessoires

LM1-CB Draagtas voor twee statieven LBC
1259/00

LM1-CB
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