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Når nya höjder...
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Hållbarhet du kan lita på
Boschs Högtalarkluster är extremt robust och 
passar till och med för de svåraste av 
inomhusmiljöer inklusive användning i torra och 
fuktiga miljöer. Installatörerna kommer att 
uppskatta de levererade seriekopplade kablarna 
och en extra säkerhetskabel. Ett metallkit med 
upphängningsklämma finns om permanent 
installering av högtalaren önskas. 

Boschs högtalarkluster har klarat krävande tester 
och drift garanteras till och med under extrema 
förhållanden. Genom att vara EVAC-kompatibel 
möter eller överstiger den alla nödvändiga 
standarder för talande utrymningslarm 
(IEC60849 och BS 5839 del 8). För avancerat 
högtalarunderhåll finns det till och med möjlighet 
att montera extra övervakningspaneler – en unik 
Bosch-uppfinning. 

Leder vägen inom akustisk utmärkthet

Användning inom stora områden
Boschs högtalarkluster är lätt att installera och 
en innovativ högtalare som projicerar jämnt och 
högkvalitativt ljud samt säkerställer superb 
återgivning av bakgrundsmusik och hög 
taluppfattning för utrop eller utrymningssystem. 
Högtalarens öppningsvinkel och höga ljudtrycksnivå 
låter den täcka minst 600 kvadratmeter när den 
används i utrymmen med höga tak som t.ex. lager, 
transport- och utställningshallar, stora affärer 
och simbassänger. Den här högeffektiva, hängande 
högtalaren står för utmärkt valuta för pengarna och 
kombinerar överlägsen akustisk teknik med diskret 
och vacker design. 

Sofistikerad design & teknik
Boschs högtalarkluster är optimerad för tal- och 
musikåtergivning och är designmässigt sett lika 
imponerade som den är tekniskt innovativ. Genom 
att använda avancerad filtrering och en unik 
kombination av 14 drivenheter har Bosch utvecklat 
en kraftfull högtalare som avger tydligt tal och 
kvalitativ musikåtergivning till och med längst  
bort i lyssningsområdet. 
Med elegant design och lätt enpunktsmontering 
passar den här högtalaren lika bra för moderna 
som historiska miljöer. Det hållbara ytterhöljet 
producerar superb basåtergivning samtidigt som 
det sorterar bort oönskad resonans – en hyllning 
till dess akustiska design.

...i ljudåtergivning.

  För användning inom stora områden med 
höga tak

 Designmässigt och akustiskt sett innovativ 

 Diskret design som passar för alla miljöer

 Totalt sett kostnads effektivt
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Den som äger den här högtalaren kommer 
att uppskatta den enkla installeringen och 
underhållet samt att högtalaren täcker ett 
stort område, alla egenskaper som bidrar 
till en låg ägandekostnad. Andra kommer 
att beundra dess elegans.



Tradition av kvalitet och innovation
I mer än 100 år har namnet Bosch borgat
för kvalitet och pålitlighet. Bosch Security
Systems är glada att kunna erbjuda en
serie säkerhetssystem för brand, inbrott,
trygghetslarm, CCTV, hantering och
kommunikation, samt komponenter som
hjälper dig att hitta en lösning för varje
tillämpning. Vi är det självklara valet som
global leverantör av innovativ teknik,
och erbjuder den högsta nivån på service
och support. Välj Bosch när du behöver
en partner du kan lita på.

Bosch Security Systems 
För mer information var vänlig titta in på
www.boschsecurity.se
eller skicka mejl till
se.securitysystems@bosch.com 
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