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Holdbarhet du kan stole på
Den svært robuste Bosch hemi-directional-
høyttaleren passer for selv de mest utfordrende 
omgivelser innendørs, både tørre og fuktige 
bruksområder. Montørene vil sette pris på 
muligheten til kabling med gjennomsløyfing 
samt sikkerhetswire. Et brakettsett i metall 
for opphengning er tilgjengelig hvis du ønsker 
fastmontering av høyttaleren. 

Bosch hemi-directional høyttaler har gjennomgått 
tøffe tester og vil garantert fungere under 
ekstreme forhold. Den er EVAC-kompatibel og 
samsvarer med eller overskrider alle nødvendige 
standarder for talevarslingssystemer (IEC60849 
og BS 5839, del 8). For avansert vedlikehold 
av høyttaleren er det til og med mulighet for 
å montere overvåkingstavler. Dette er en unik 
nyskapning fra Bosch. 

Ledende innen førsteklasses lyd.

For bruk på store områder
Bosch hemi-directional høyttaler er enkel å 
montere, og den gjengir lyd av gjennomført høy 
kvalitet. Dette sørger for flott gjengivelse av 
bakgrunnsmusikk og god taletydelighet for 
personsøking eller nødanrop. Høyttalerens 
åpningsvinkel og høye lydtrykknivå gjør at den 
dekker minst 600 kvadratmeter ved montering i 
områder der det er høyt under taket, f.eks. lagre, 
transport- og utstillingshaller, varehus og 
svømmebassenger. Denne hengende høyttaleren 
med høy effekt gir mye for pengene og kombinerer 
utmerket lydteknologi med en diskré og tiltalende 
utforming. 

Sofistikert utforming og teknologi
Bosch hemi-directional-høyttaleren er optimalisert 
for tale- og musikkgjengivelse. Den er like 
arkitektonisk imponerende som den er teknisk 
nyskapende. Ved bruk av avansert filtrering og 
en unik kombinasjon av 14 høyttalerelementer har 
Bosch utviklet en kraftig høyttaler som gir klar 
tale- og musikkgjengivelse av høy kvalitet, 
selv i ytterkantene av dekningsområdet. 
Med en elegant utforming og enkel 
enpunktsmontering er denne høyttaleren 
velegnet både i moderne og tradisjonelle 
omgivelser. Det robuste kabinettet gir flott 
bassgjengivelse samtidig som uønsket resonans 
elimineres – noe som er uttrykk for den 
vellykkede akustiske utformingen.

... innen lydgjengivelse.

  For bruk i store områder, der det er høyt 
under taket

 Nyskapende både arkitektonisk og lydmessig

  Diskré utforming som passer i alle omgivelser

 Lave totale driftskostnader
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Eierne av utstyret vil sette pris på denne 
høyttaleren på grunn av den enkle 
monteringen, det enkle vedlikeholdet og 
den store områdedekningen. Alt dette 
bidrar til lave driftskostnader. Folk flest vil 
beundre elegansen.



Tradisjon for kvalitet og innovasjon
I mer enn 100 år har navnet Bosch vært et 
begrep for kvalitet og pålitelighet. Bosch er det 
naturlige valget som global leverandør av 
innovativ teknologi, støttet av den høyeste 
standard av service og support. 

Bosch Security Systems er stolte av å kunne 
tilby et vidt spekter av produkter innenfor 
sikkerhet, trygghet, kommunikasjon og 
lydløsninger som er meget pålitelig i bruk. 
Disse er brukt i applikasjoner verden rundt 
i offentlige anlegg, næringsliv, små forretninger, 
skoler og hjem.

Bosch Security Systems 
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til
www.boschsecurity.no
eller sende en e-post til
no.securitysystems@bosch.com 
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