
Mega alışveriş merkezlerindeki 
yenilikçi Bosch hoparlör 
çözümleri

 Anlaşılır anons ve arka plan müziği (BGM)
 Tüm mekanlar için hoparlör çözümleri
 Yenilikçi teknolojiler 
 Etkileyici tasarımlar
 Paranızın tam karşılığı

Mega alışveriş merkezleri
Mega alışveriş merkezleri, çok çeşitli ve geniş kullanım 
alanlarıyla özel akustik tasarımlara gereksinim duyarlar. 
Tipik bir mega alışveriş merkezi, geniş vitrinler ve depolar 
gibi yüksek tavanlı alanlar, ofisler ve restoranlar gibi daha 
küçük ve alçak tavanlı mekanlar ile araç park alanları gibi 
açık alanların bir birleşimidir. Her bir alan, anons ve 

tahliye amaçları doğrultusunda konuşmaların düzgün 
şekilde anlaşılabilmesini ve IEC60849 (veya ulusal 
muadili) standartlara uyumun sağlanmasını sağlayacak 
şekilde kendi akustik çözümüne ihtiyaç duyar. Bununla 
birlikte, her özel bölgede doğru atmosferi yaratmak için, 
uygun düzeylerde arka plan müziği (BGM) sağlanmalıdır.
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Bosch ultra geniş açılı hoparlör
Geniş ve yüksek tavanlı mekanlarda Bosch ultra geniş 
açılı hoparlörleri ideal bir akustik çözümdür. Geniş ses 
yayılım açısı ve yüksek ses basınç düzeyi (SPL) ile 600 
metrekareden fazla bir alanda anonsun düzgün şekilde 
anlaşılmasını garanti eder. Yüksek SPL, yükseğe 
yerleştirilecek olan hoparlörün tüm mekanda tutarlı bir 
kapsama alanı oluşturmasına olanak tanır. Ultra geniş 
açılı hoparlör, sık rastlanan engellerin etkin bir biçimde 
aşılmasını sağlar. Özel akustik tasarım, tutarlı seviyede 
ve kaliteli müzik yayını yapılmasını garanti eder.



3

51

2

3

4

3

4 1

Bosch Modüler Tavan Hoparlörü
Mega alışveriş merkezindeki koridorlar, ofisler ve 
restoranlar gibi diğer mekanlarda Bosch Tavan Hoparlörü 
serisi son derece düşük maliyetli çözümler sunar.  
Her biri farklı akustik olanaklara ve kurulum 
seçeneklerine sahip olan hoparlörlerden oluşan bu seri, 
özel mekanların özelleştirilmesine olanak sağlar. Yangın 
korumalı, yüksek güce sahip koaksiyel hoparlörler, EVAC 
uyumluluğunun gerektiği ve kaliteli arka plan müziğinin 
istendiği yerlerde kullanılabilir. Ofis alanlarında ise, 

düşük güce sahip koaksiyel hoparlörler koruma amaçlı 
toz geçirmez kutular ile birlikte kullanılabilir. Tüm bu 
durumlarda standart bir ızgara kullanımı, etkileyici ve 
düzgün bir görünüm sağlayacaktır. 

Bosch Korna Tipi Hoparlör
Korumalı Bosch korna tipi hoparlörü otopark alanına 
kurduğunuzda, alışveriş merkezinin her noktasına kaliteli 
bir ses seviyesiyle ulaşacaksınız.

1 Mağaza 
Bosch ultra geniş açılı 

hoparlörler

2 Ofis 
Bosch modüler tavan 
hoparlörleri

3 Restoranlar 
Bosch modüler tavan 
hoparlörleri

4 Depo 
Bosch ultra geniş açılı 
hoparlörler

5 Otopark 
Bosch korna tipi hoparlörler

Bosch Sistem Elemanları

 Ultra geniş açılı hoparlör

 Modüler tavan hoparlörü

 Korna tipi hoparlör

 Praesideo sistemi
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Bosch Güvenlik Sistemleri
Daha fazla bilgi için lütfen
www.tr.boschsecurity.com
adresini ziyaret ediniz veya
guvenliksistemleri@tr.bosch.com
adresine mail atınız.
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EVAC uyumlu
Bosch hoparlörleri, acil anons uygulamalarında kullanıma 
uygundur ve BS 5839 madde 8 ile IEC60849 
standartlarına uyumludur. 
Praesideo için TÜV tarafından acil anons sistemleri 
için uluslararası IEC60849 standardına uygunluk 
sertifikası verilmiştir.

Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü. 

Kapsamlı genel seslendirme çözümleri
Bosch Praesideo genel seslendirme ve acil anons 
sistemi, duyuruları, önceden kaydedilmiş mesajları ve 
arka plan (BGM) müziğini iletmek amacıyla kullanılır. 
Tüm Bosch hoparlörleri, Bosch Praesideo sistemiyle 
birlikte, kapsamlı dayanıklılık testlerine tabi tutulur ve 
sorunsuz çalışma garantisi sunar.


