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A tartósság, amiben bízhat.
A kivételesen robusztus Bosch függesztett 
féltérsugárzó még a legnagyobb kihívást jelentő 
beltéri (száraz vagy párás) környezetekben is 
tökéletesen működik. A rendszertelepítők 
elégedettek lehetnek a hurkolt kábelezési 
lehetőséggel és opcionális biztonsági vezetékkel. 
Beszerezhető egy fém függesztőkonzol-készlet, 
ha a hangszóró fix telepítésére van igény. 

A szigorú teszteken vizsgázott Bosch függesztett 
féltérsugárzó garantáltan még a legszélsőségesebb 
feltételek között is működik. Az EVAC-kompatibilis 
vészhangosítási rendszer minden vonatkozó 
szabványnak (IEC60849 és BS 5839 8. része) 
megfelel vagy túlteljesíti azokat. Haladó hangszóró-
karbantartáshoz lehetőség van még egy opcionális 
vezérlőasztal rögzítésére is – ez egyedi Bosch-újítás. 

Tökéletes akusztikájával az élen jár.

Alkalmazások nagy területre
A Bosch függesztett féltérsugárzó könnyen 
üzembe helyezhető, innovatív hangszóró, amely 
egységes, jó minőségű hangot ad, kitűnő 
háttérzene-lejátszást és személy- és vészhívások 
esetére jó beszédérthetőséget biztosít. 
A hangszóró nyílásszöge és magas 
hangnyomásszintje lehetővé teszi, hogy legalább 
600 négyzetméteres lefedettséget biztosítson 
magas mennyezetű területeken, mint például 
áruraktárak, pályaudvarok, kiállítótermek, 
nagyáruházak és uszodák. Ez a nagy teljesítményű 
felfüggesztett hangszóró, amely kitűnő ár-érték 
arányt képvisel, a kiemelkedő akusztikai 
technológiát tetszetős formával egyesíti. 

Igényes kivitel és technológia
Az esztétikailag szépen kialakított Bosch 
függesztett féltérsugárzó technikai újítás, amely 
beszéd és hang lejátszására optimalizált. A fejlett 
szűrés és a 14 hangszórót meghajtó erősítő egyedi 
kombinációjának használatával a Bosch kifejlesztett 
egy nagy teljesítményű hangszórót, amely képes 
a beszéd tiszta és a zene minőségi lejátszására 
még a sugározási tartomány határain is. 
Ez az elegáns formájú és egyetlen ponton 
egyszerűen rögzíthető hangszóró egyaránt illik 
modern és történelmi környezetbe is. A tartós ház 
fantasztikus basszushangot kölcsönöz a nem 
kívánatos rezonációk kiküszöbölésével – az 
akusztikai tervezés csodája.

...a hangvisszaadásban.

  Alkalmazások nagy területre, magas  
mennyezettel

 Építészeti és akusztikai újítás 

  Minden környezethez illeszkedő attraktív  
kivitel

 Előnyös felhasználói árfekvés
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A hangszóró rendkívül felhasználóbarát, 
könnyen üzembe helyezhető és 
karbantartható, hatásköre nagy területre 
kiterjed. Emellett az ára is nagyon 
kedvező, megjelenés rendkívül esztétikus.



A minőség és az innováció hagyománya
A Bosch neve már több mint egy 
évszázada egyet jelent a minőséggel és 
a megbízhatósággal. Innovatív technológiai 
megoldásainkat világszerte a legmagasabb 
szintű szervizzel és támogatással együtt 
szolgáltatjuk.

A Bosch Security Systems büszke arra, hogy 
olyan biztonságtechnikai, kommunikációs 
és professzionális audiomegoldások széles 
választékával állhat az Ön rendelkezésére, 
amelyek már a világ számos helyén 
bizonyítottak, legyen szó kormányzati, 
közintézményi vagy egyéb üzleti alkalmazásról, 
iskolákról vagy családi otthonokról.

Bosch Security Systems 
További információért látogasson el a
www.boschsecurity.hu
honlapra, vagy elküldheti kérdéseit
e-mailben is a
hu.securitysystems@bosch.com címre. 
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