
Bosch Hemi-Directional højttaler
Nå nye højder...
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Holdbarhed du kan stole på.
Den Hemi-Directional højttaler fra Bosch passer 
til selv de mest udfordrende indendørs miljøer, 
herunder tørre og fugtige anvendelsesområder. 
Montører vil sætte pris på kablingen med 
gennemsløjfning og sikkerhedsledning, som er 
ekstraudstyr. Et metalbeslag til sænket loft er 
tilgængeligt, hvis der ønskes en fast installation 
af højttaleren. 

Den Hemi-Directional højttaler fra Bosch har 
gennemgået strenge test for at sikre, at den kan 
fungere selv under ekstreme betingelser. 
Den lever op til eller overgår alle nødvendige 
standarder for talevarslings installationer 
(IEC60849 og BS 5839 del 8). For avanceret 
højttaler vedligeholdelse er der også en mulighed 
for at montere ekstra overvågningskort – en unik 
nyskabelse fra Bosch. 

Førende inden for lyd.

Anvendelse i store områder
Den Hemi-Directional højttaler fra Bosch er 
en innovativ højttaler, som er let at installere, 
der har ensartet lyd i høj kvalitet og som sikrer 
uovertruffen gengivelse af baggrundsmusik, 
samtidig med at den yder høj tydelighed 
i talegengivelsen til personsøgning og nødopkald. 
Højttalerens åbningsvinkel og høje lydtryk 
betyder, at den kan dække mindst 
600 kvadratmeter, når den anvendes i højloftede 
områder som lagerbygninger, transport- og 
udstillingsområder, varehuse og svømmehaller. 
Den højtydende loftshøjttaler giver dig meget 
for pengene, og kombinerer uovertruffen 
lydteknologi med en diskret og smuk form. 

Avanceret design og teknologi
Den Hemi-Directional højttaler fra Bosch er 
optimeret til tale- og musikgenkendelse, og er lige 
så designmæssigt imponerende som den er teknisk 
innovativ. Ved at benytte avanceret filtrering og en 
unik kombination af 14 højttalerdrivere, har Bosch 
udviklet en kraftig højttaler, som leverer tale- og 
musikgengivelse i høj kvalitet, selv i yderkanterne 
af dens rækkevidde. 
Med den elegante form og det enkelte 
monteringspunkt passer denne højttaler til både 
moderne og historiske omgivelser. Det holdbare 
kabinet producerer uovertruffen basgengivelse 
og udelader samtidigt uønsket resonans – 
det kan tilskrives det akustiske design.

...i lydgengivelse.

 Til anvendelse i store, højloftede områder

 Designmæssigt og lydmæssigt innovativ 
�
 Diskret design, der passer til alle omgivelser

 Lave vedligeholdelsesomkostninger
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Brugerne vil værdsætte denne højttaler 
for den nemme installation og 
vedligeholdelse og den store dækning, 
som alt sammen bidrager til de lave ved-
ligeholdeses omkostninger. Andre vil 
beundre dens elegance.



En tradition med kvalitet og innovation
I mere end 100 år har navnet Bosch stået 
for kvalitet og pålidelighed. Bosch er den 
foretrukne globale leverandør af innovativ 
teknologi, med den højeste standard indenfor 
service og support. 

Hos Bosch Security Systems er vi stolte af 
at kunne tilbyde et stort produktsortiment 
indenfor tryghed, sikkerhed, kommunikation 
og lyd. Løsninger der er til at stole på, og som 
hver dag bruges verden over, lige fra opgaver 
i regeringsbygninger og offentlige steder 
til virksomheder, skoler og private hjem. 
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