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Kestävyyttä, johon voit luottaa.
Erittäin kestävä Boschin litteä monisuuntainen 
kaiutin soveltuu jopa kaikista vaativimpiinkin 
sisätiloihin, mukaan lukien kuiviin ja kosteisiin 
ympäristöihin. Asentajien työtä helpottavat  
silmukkaliitäntämahdollisuus ja lisävarusteena 
saatava turvakaapeli. Saatavana on myös 
metallinen ripustusteline, jos kaiutin halutaan 
asentaa kiinteästi. 

Boschin litteä monisuuntainen kaiutin on läpäissyt 
vaativat testit ja toimii varmasti myös erittäin 
vaativissa olosuhteissa. Se on EVAC-yhteensopiva 
ja vastaa kaikkia äänievakuointijärjestelmistä 
annettujen standardien vaatimuksia (IEC60849 
ja BS 5839 osa 8). Vaivatonta huoltamista varten 
kaiuttimessa on myös valmius ylimääräisten 
valvontapaneelien asentamiseen – Boschin 
ainutlaatuinen innovaatio. 

Akustisten ominaisuuksien suunnannäyttäjänä.

Soveltuu suuriin tiloihin
Boschin litteä monisuuntainen kaiutin on helposti 
asennettava, innovatiivinen kaiutin, joka toistaa 
yhtenäistä ja laadukasta ääntä, takaa erinomaisen 
taustamusiikin toiston sekä selkeät haku- 
ja hätäkuulutukset. Avauskulman ja korkean 
äänenpainetason ansiosta kaiutin kattaa  
vähintään 600 neliömetrin alueen, kun se 
asennetaan korkeakattoiseen tilaan, kuten 
varastoihin, kuljetus- ja näyttelyhalleihin, 
tavarataloihin tai uimahalleihin. Tämä erittäin 
tehokas riippuva kaiutin tarjoaa erinomaista 
vastinetta rahoillesi, sillä se yhdistää akustisen 
tekniikan sekä kauniin hienostuneen muodon. 

Hienostunut muotoilu ja tekniikka
Boschin litteä monisuuntainen kaiutin soveltuu 
optimaalisesti puheen ja musiikin toistoon, 
ja se on ulkomuodoltaan yhtä vaikuttava kuin 
tekniikaltaankin. Hyödyntämällä kehittynyttä 
suodatusta ja ainutlaatuista 14 kaiutinohjaimen 
yhdistelmää Bosch on kehittänyt tehokkaan 
kaiuttimen, joka takaa kirkkaan puheen 
ja laadukkaan musiikin toiston myös toiminta-
alueen reunoilla. 
Elegantin muotoilun ja yksinkertaisen 
yksipisteasennuksen ansiosta tämä kaiutin 
soveltuu vaivattomasti sekä moderneihin että ajan 
patinoimiin tiloihin. Kestävän kotelon akustinen 
rakenne takaa ylivertaisen bassoäänen jättämällä 
ylimääräiset resonaatiot pois.

...äänentoistossa.

 Suuriin ja korkeakattoisiin tiloihin

  Arkkitehtuuriltaan ja akustiikaltaan  
innovatiivinen 

  Hienostunut ulkomuoto soveltuu kaikenlaisiin 
puitteisiin

 Alhaiset käyttökustannukset
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Omistajat arvostavat kaiuttimen helppoa 
asennettavuutta ja kunnossapitoa sekä  
sen laajaa toiminta-aluetta, jotka kaikki 
edesauttavat vähentämään koko 
järjestelmän käyttökustannuksia. Toiset 
taas ihailevat sen tyylikästä muotoilua.



Laadun ja luovuuden perinne
Boschin nimi on jo yli sadan vuoden ajan 
edustanut laatua ja luotettavuutta. Bosch 
on innovatiivisen tekniikan maailmanlaajuinen 
toimittaja, jonka ylläpito- ja tukitoiminnot 
ovat korkeinta luokkaa.

Bosch Security Systems tarjoaa laajan 
valikoiman turvallisuus-, viestintä- ja 
äänentoistojärjestelmiä, joihin luotetaan ympäri 
maailman erilaisissa sovelluksissa, niin valtion 
laitoksissa ja julkisissa rakennuksissa kuin 
liiketiloissa, kouluissa ja kodeissa.

Bosch Security Systems 
Lisätietoja löydät osoitteesta
www.boschsecurity.com/fi
tai lähetä sähköpostia osoitteeseen
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