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Životnost, na kterou se můžete spolehnout
Mimořádně robustní směrový reproduktor Bosch 
je vhodný i pro nejnáročnější vnitřní prostředí, 
včetně aplikací v suchých a vlhkých prostorech. 
Instalační technici ocení zajištění kabeláže pro 
průchozí zapojení a volitelnou bezpečnostní 
šňůru. Pro pevnou instalaci reproduktoru je 
k dispozici sada kovového závěsného držáku. 

Směrový reproduktor Bosch prošel přísnými testy 
a je zárukou správné činnosti i za extrémních 
podmínek. Vyhovuje normě EVAC a splňuje nebo 
překonává požadavky všech nezbytných norem pro 
instalace evakuačního rozhlasu (normy IEC60849 
a BS 5839 část 8). Pro zajištění dokonalejší 
údržby je reproduktor dokonce přizpůsoben pro 
montáž volitelných desek dohledu – unikátní 
inovace od společnosti Bosch. 

Udáváme směr v akustické dokonalosti.

Použití v rozsáhlých prostorech
Směrový reproduktor Bosch je snadno 
instalovatelný, inovativní reproduktor, který vydává 
konzistentní a vysoce kvalitní zvuk, jenž zajišťuje 
jedinečnou reprodukci hudby na pozadí a vysokou 
srozumitelnost řeči pro vyrozumívání nebo 
poplachová hlášení. Vyzařovací úhel a vysoká 
úroveň akustického tlaku umožňují reproduktoru 
pokrýt minimálně 600 čtverečních metrů, pokud 
je použit v prostorech s vysokými stropy, jako jsou 
sklady, nakládací haly, výstavní síně, obchodní 
centra a plavecké bazény. Tento vysoce výkonný 
závěsný reproduktor, který představuje skvělou 
užitnou hodnotu vzhledem k ceně, spojuje 
vynikající akustickou technologii s nádherným 
tvarem. 

Propracovaný vzhled a technologie
Směrový reproduktor Bosch je optimalizován 
pro reprodukci řeči a hudby a je stejně tak 
architektonicky působivý, jako je technicky 
inovativní. Použitím zdokonaleného filtrování 
a unikátní kombinace 14 reproduktorových měničů 
společnost Bosch vyvinula výkonný reproduktor, 
který poskytuje čistou reprodukci řeči a kvalitní 
reprodukci hudby, dokonce i při mezních 
hodnotách vyzařovacího rozsahu. 
Tento reproduktor je se svým elegantním tvarem 
a jedním jednoduchým montážním bodem stejně 
vhodný pro moderní i historická prostředí. Odolná 
skříň zajišťuje jedinečnou reprodukci hloubek, 
zatímco jsou vypouštěny nežádoucí rezonance – 
to vše přispívá ke skvělému akustickému designu.

...v reprodukci zvuku.

  Pro použití v rozsáhlých prostorech  
s vysokými stropy

 Architektonicky a akusticky inovativní 

 Provedení vhodné pro všechny aplikace

 Nízké celkové náklady na pořízení
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Vlastníci tohoto reproduktoru ocení 
snadnou instalaci, údržbu a pokrytí 
rozsáhlého prostoru, to vše přispívá 
k nízkým nákladům na pořízení.



Tradice kvality a inovace
Více než 100 let představuje jméno Bosch 
nejvyšší kvalitu a spolehlivost. Bosch 
je dodavatel  inovativních technologií 
s celosvětovou působností, zajišťovaných 
nejvyššími standardy služeb a podpory.

Bosch Security Systems nabízí široký sortiment 
zabezpečovací techniky, komunikačních 
a ozvučovacích řešení, na které se spoléhají 
při každodenním používání po celém světě, 
od vládních institucí přes místa určená 
k shromažďování široké veřejnosti až po 
komerční prostory, školy a domácnosti.
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