
Bosch ultra geniş açılı hoparlör 
Çıtayı yükseğe taşıyor...
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Sağlam yapı
Son derece sağlam olan Bosch ultra geniş açılı 
hoparlör, kuru ve nemli ortamları da kapsayacak 
şekilde, en zorlu iç mekanlara dahi uygundur. 
Montaj personelleri, döngü bağlantı (loop 
through) ve opsiyonel güvenlik kablosu kullanım 
olanağına teşekkür edecekler. Hoparlörün sabit 
montajı için metal asma destek seti de mevcuttur.

Bosch ultra geniş açılı hoparlörleri kapsamlı 
testlerden geçtikten sonra, en zorlu koşullar 
altında çalışmayı garanti eder. EVAC uyumludur, 
acil anons sistemleri için gerekli tüm standartları 
karşılamakta veya aşmaktadır (IEC60849 ve 
BS 5839 bölüm 8). Gelişmiş hoparlör bakımı için 
benzersiz bir Bosch yeniliği olan isteğe bağlı 
montaj denetleme panelleri de sağlanmaktadır. 

Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü.

Geniş alan çözümleri
Bosch ultra geniş açılı hoparlörleri, tutarlı ve 
yüksek ses üreten, fon müziğinin üstün bir şekilde 
sunumunu ve acil durum çağrılarının kolaylıkla 
anlaşılmasını garanti eden, kurulumu kolay 
yenilikçi bir hoparlördür. Hoparlörün ses yayılım 
açısı ve yüksek ses basınç düzeyi, depo, bekleme 
ve sergi salonları, mega alışveriş merkezleri ve 
kapalı havuzlar gibi yüksek tavanlı mekanlarda 
en az 600 metrekarelik bir alanda etkili olmasına 
olanak sağlar. Bu yüksek güçlü asma hoparlör, 
üstün akustik teknolojiyi zarif ve güzel bir 
görünümle bir araya getirerek ödediğiniz paranın 
karşılığını mükemmel bir değerle verir. 

Gelişmiş tasarım ve teknoloji
Anons ve müzik için optimize edilmiş olan Bosch 
ultra geniş açılı hoparlör, teknik anlamda yenilikçi 
olduğu kadar mimari açıdan da etkileyicidir. 
Bosch, gelişmiş bir filtreleme tekniği kullanarak ve 
14 hoparlör sürücüsünü benzersiz şekilde bir araya 
getirerek, yayın alanının sınır bölgelerinde dahi net 
bir anons ve kaliteli müzik üreten güçlü bir hoparlör 
geliştirmiştir.
Modern tasarımı ve tek noktadan sağlanan montaj 
kolaylığıyla bu hoparlör hem modern hem de tarihi 
mekanlara uyum sağlamaktadır. Akustik tasarıma 
bir övgü niteliğindeki sağlam gövdesi üstün bas 
sesler üretilmesini sağlarken, istenmeyen 
çınlamaların da önüne geçer.

...ses kalitesiyle.

  Geniş alanlar ve yüksek tavan uygulamaları için

 Mimari ve akustik açıdan yenilikçi 

 Her mekana uygun zarif tasarım

 Düşük satınalma maliyeti
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Düşük maliyetinin yanında kolay kurulumu 
ve geniş kapsama alanı nedeniyle bu 
hoparlörü çok beğeneceksiniz. Diğerleri 
ise zerafetini hayranlıkla izleyecekler.



Yaratıcılık ve Kalite Geleneği 
Bosch markası, 100 yıldan uzun bir süredir 
dünyanın her yerinde kalite ve güven ile birlikte 
anılıyor. Dünya çapında bir marka olan Bosch, 
yüksek hizmet ve destek anlayışıyla yenilikçi 
teknolojiler sunmaktadır. Bosch Güvenlik 
Sistemleri tüm dünyada kamusal, kurumsal ve 
konut ihtiyaçlarına yönelik elektronik güvenlik 
sistemleri ile genel seslendirme ve kongre-
konferans çözümleri sunmaktadır.

Bosch Güvenlik Sistemleri 
Daha fazla bilgi için lütfen
www.tr.boschsecurity.com
adresini ziyaret ediniz veya
guvenliksistemleri@tr.bosch.com
adresine mail atınız. 
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