
Inovativní reproduktorová  
řešení pro obchodní centra 
od společnosti Bosch

 Kvalitní reprodukce řeči a hudby na pozadí
 Reproduktorová řešení pro veškeré prostory
 Inovativní technologie 
 Atraktivní vzhled
 Vynikající poměr užitné hodnoty a ceny

Obchodní centra
Obchodní centra s rozsáhlou řadou prostorů a rozlehlých 
areálů představují mimořádné akustické výzvy. Typické 
obchodní centrum je kombinací prostorů s vysokými 
stropy, jako jsou rozlehlé obchody a sklady zboží, 
menších prostorů s nízkými stropy, jako jsou restaurace 
a kanceláře, a venkovních prostorů, jako jsou parkoviště. 
Každá oblast vyžaduje své vlastní akustické řešení, které 

poskytuje kvalitní srozumitelnost řeči a vyhovuje normě 
IEC60849 (nebo jejím národním ekvivalentům) pro 
vyrozumívání a evakuační účely. Navíc by měla být 
podporována hudba na pozadí v odpovídajících úrovních, 
aby bylo možné vytvořit správnou atmosféru v každé 
určité zóně.
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Směrový reproduktor Bosch
Směrový reproduktor Bosch je ideálním akustickým 
řešením pro rozlehlé prostory se zvýšenými stropy. 
Zásluhou velkého vyzařovacího úhlu a vysoké úrovně 
akustického tlaku (SPL) zajišťuje dobrou srozumitelnost 
řeči v oblasti minimálně 600 čtverečních metrů. Vysoká 
úroveň akustického tlaku zajišťuje konzistentní pokrytí 
všech oblastí i při umístění reproduktoru ve velké výšce. 
Směrový reproduktor šíří zvuk shora, a efektivně tak 
zdolává obvyklé překážky, jako jsou velké obrazovky, 
skladové regály a hromady krabic. Speciální akustický 
design zaručuje kvalitní reprodukci hudby s konstantní 
úrovní.
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Modulární stropní reproduktor Bosch
Pro další prostory v obchodních centrech, jako jsou 
vstupní haly, kanceláře a restaurace, je mimořádně 
cenově výhodným řešením řada modulárních stropních 
reproduktorů Bosch.  
Pečlivě zvolený výběr měničů, z nichž každý má odlišné 
akustické schopnosti a nabízí řadu možností instalace, 
umožňuje přizpůsobení konkrétním oblastem použití: 
vysoce výkonné koaxiální reproduktory s ohnivzdorným 
krytem mohou být instalovány do podhledu restaurace, 
kde je vyžadováno splnění norem EVAC a je žádoucí 

kvalitní hudba na pozadí; v prostorech kanceláří mohou 
být instalovány koaxiální reproduktory s nízkým 
výkonem, chráněné boxy s protiprachovým krytem.  
Normalizovaná mřížka zajistí atraktivní a jednotný vzhled 
pro všechny uvedené situace.  

Tlakový reproduktor Bosch
Ukončete instalaci robustními tlakovými reproduktory 
Bosch v prostorech krytého parkoviště a v každé části 
obchodního centra bude dostupný kvalitní zvuk. 

1 Obchod 

Směrové reproduktory Bosch

2 Kancelář 
Modulární stropní 
reproduktory Bosch

3 Restaurace 
Modulární stropní 
reproduktory Bosch

4 Sklad 
Směrové reproduktory Bosch

5 Parkoviště 
Tlakové reproduktory  
Bosch

Prvky systému Bosch

 Směrový reproduktor

 Modulární stropní reproduktor

 Tlakový reproduktor

 Systém Praesideo
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Soulad s normou EVAC
Reproduktory Bosch jsou vhodné pro použití  
v aplikacích evakuačního rozhlasu a vyhovují normám 
BS 5839 část 8 a IEC60849. 
Systém Praesideo je certifikován společností TÜV podle 
IEC60849, mezinárodní normy pro systémy evakuačního 
rozhlasu.

Udáváme směr v akustické dokonalosti. 

Kompletní řešení veřejného ozvučení
Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu 
Bosch Praesideo se používá ke směrování hlášení, 
předem nahraných zpráv a hudby na pozadí. Všechny 
reproduktory společnosti Bosch jsou optimalizovány 
pro použití společně se systémem Bosch Praesideo 
a byly podrobeny důkladné zkoušce životnosti, 
aby byla zajištěna jejich bezproblémová činnost.


