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A durabilidade em que pode confiar
Extremamente robusto, o altifalante semi-
direccional Bosch é adequado mesmo para 
ambientes interiores adversos, incluindo 
aplicações secas ou húmidas. Os instaladores 
irão apreciar a possibilidade de cablagem em 
‘loop-through’ e o cabo de segurança opcional. 
Se se pretender uma instalação fixa do altifalante, 
encontra-se disponível um conjunto de suportes 
de suspensão de metal. 

Tendo passado nos rigorosos testes, o altifalante 
semi-direccional Bosch garante o funcionamento, 
mesmo em condições extremas. Compatível com 
EVAC, cumpre ou excede mesmo todas as normas 
necessárias para instalações de alarme por voz 
(CEI60849 e BS 5839 parte 8). Para a manutenção 
avançada do altifalante, existe também um 
dispositivo para montar painéis de supervisão 
opcionais, uma inovação exclusiva da Bosch. 

Na vanguarda da excelência acústica.

Aplicação em grandes áreas
O altifalante semi-direccional Bosch é um 
altifalante inovador de fácil instalação que 
projecta som uniforme e de alta qualidade, 
assegurando uma excelente reprodução de 
música ambiente e grande inteligibilidade de voz 
para chamada unilateral (paging) ou chamadas 
de emergência. O ângulo de abertura do 
altifalante e o elevado nível de pressão sonora 
permitem cobrir uma área de, pelo menos, 
600 metros quadrados, quando aplicado em áreas 
com tectos altos, como armazéns, pavilhões 
e salas de exposições, megalojas e piscinas. 
Representando um excelente investimento, este 
altifalante pendente de elevada potência combina 
uma tecnologia acústica de qualidade superior 
com linhas subtis e belas. 

Design sofisticado e tecnologia
Optimizado para a reprodução de música e voz, 
o altifalante semi-direccional Bosch consegue ser 
tão impressionante no seu design quanto inovador 
na sua tecnologia. Utilizando filtragem avançada 
e uma combinação única de 14 unidades de 
altifalante da coluna, a Bosch desenvolveu um 
potente altifalante que transmite um discurso 
nítido e reproduz música com alta qualidade, 
mesmo nos limites do alcance de projecção. 
Com uma forma elegante e um único ponto de 
montagem de fácil instalação, este altifalante é 
igualmente adequado para ambientes modernos 
ou antigos. A caixa duradoura assegura uma 
reprodução excelente de graves, excluindo as 
ressonâncias indesejáveis, evidenciando 
a excelência do seu design acústico.

...na reprodução de som.

  Para aplicações em áreas grandes  
com tectos altos

 Arquitectónica e acusticamente inovadores 

 Design subtil para todas as realidades

 Custo total de manutenção baixo
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Os proprietários irão apreciar este 
altifalante devido à sua facilidade de 
instalação e manutenção e pelo facto de 
cobrir uma grande área, contribuindo tudo 
isto para um baixo custo de manutenção. 
Os outros irão admirar a sua elegância.



Tradição de Qualidade e Inovação
Há mais de 100 anos que o nome Bosch 
é significado de qualidade e confiança.

A Bosch é o fornecedor global na escolha de 
tecnologia inovadora. A Bosch Security Systems 
detém orgulhosamente uma vasta gama de 
equipamentos de segurança, comunicações 
e soluções de som asseguradas por aplicações 
feitas em todas as partes do mundo, desde 
facilidades governamentais e jurisdições 
públicas aplicadas ao seu negócio, escolas 
e residências.

Bosch Security Systems 
Para mais informações,
visite a nossa página:
www.boschsecurity.com
ou envie um e-mail para:
pt.securitysystems@bosch.com 
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