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Perinteinä laatu ja innovaatiot

Jo yli sadan vuoden ajan nimi Bosch on merkinnyt 

laatua ja luotettavuutta. Bosch Security Systemsin 

laajaan tuotevalikoimaan kuuluu kattavia paloilmoitin, 

rikosilmoitin-, henkilöturva-, videovalvonta- ja 

viestintäjärjestelmiä sekä niiden osia. Niistä löydät 

sopivan ratkaisun mihin tahansa turvasovellukseen. 

Toimitamme innovatiivista turvallisuustekniikkaa 

maailmanlaajuisesti ja takaamme parhaan mahdollisen

palvelun ja käyttötuen. Kun tarvitset luotettavia 

turvallisuusratkaisuja, valitse Bosch.
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Bosch
Sound Projector 
-kaiuttimet

•  Tyylikäs muotoilu

•  Neljä erittäin monipuolista mallia

•  Musiikin ja puheen erinomainen toisto

•  Suunniteltu kestämään jatkuvaa 
   ammattikäyttöä

•  EVAC-yhteensopivuus 

Tyylikäs muotoilu ja erinomainen ääni

Tyylikkään muotoilunsa ansiosta Bosch 

Sound Projector -kaiuttimet on helppo 

sijoittaa moniin erilaisiin tiloihin. Ulospäin 

täysin näkymättömän kaapeloinnin  ja 

kotelon yksinkertaisen rakenteen ansiosta 

järjestelmää on helppo mukauttaa. Malliston 

tyylikkäät ja tehokkaat kaiuttimet ovat 

ihanteellinen valinta toimistorakennuksiin, 

ostoskeskuksiin, lentoasemille ja muihin 

laajoihin sisä- ja ulkoympäristöihin.

Monipuolinen ja tehokas

Bosch Sound Projector -kaiuttimien optimaa-

linen akustinen muoto ja huippukomponentit 

varmistavat sen, että koko alue matalista 

äänistä korkeisiin ääniin toistuu yhtä hyvin. 

Käytännössä tämä merkitsee musiikin tois-

tumista täyteläisenä ja puheen toistumista 

selkeänä – myös suurella äänenvoimak-

kuudella ja pitkien matkojen päässä. Vain 

harvat kaiuttimet pystyvät täyttämään nämä 

molemmat vaatimukset.



Erinomainen kestävyys

Bosch Sound Projector -kaiuttimet ovat 

uskomattoman vahvoja. Kattavat testisarjat 

vahvistavat niiden kyvyn kestää ongelmitta 

ympäristön ja virransyötön äärioloja. Ne jopa 

kestävät hetkellisesti nimellistehonsa 

ylittämisen kaksinkertaisesti.

Helppo asennus 

Bosch Sound Projector -kaiuttimien suunnit-

telussa on otettu huomioon helppo ja nopea 

asennus kohteisiin, joihin muita kaiuttimia ei 

voi sijoittaa. Ketjutuskaapelointiominaisuus 

varmistaa nopean asennuksen ja sisäinen 

lisäkaapeli toimii asennusammattilaisen 

“kolmantena kätenä”. Kiinnittämisen jälkeen 

kaiuttimet voidaan suunnata kohdevalaisi-

men tarkkuudella suuntaamaan ääni 

täsmälleen sinne, missä sitä tarvitaan.

 

Bosch Sound Projector on ihanteellinen 

valinta kohteisiin, joissa tarvitaan 

tyylikästä ulkonäköä sekä ehdotonta 

luotettavuutta ja erinomaista äänenlaatua.

LP1-UC10E Yksisuuntainen Sound Projector -kaiutin, 10 W

LP1-UC20E Yksisuuntainen Sound Projector -kaiutin, 20 W

LP1-BC10E Kaksisuuntainen Sound Projector -kaiutin, 10 W

LS1-UC20E Yksisuuntainen Pendant Sphere -kaiutin, 20 W


