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Een traditie van kwaliteit en innovatie

Al meer dan 100 jaar staat de naam Bosch voor 

kwaliteit en betrouwbaarheid. Bosch Security 

Systems is er trots op u een breed pakket van 

systemen en componenten te kunnen bieden 

op het gebied van Brand- en Inbraakdetectie, 

CCTV, Public Address, Congres, Paging en 

Sociale Alarmering, die u helpen een oplossing 

te vinden voor elke gewenste toepassing. We zijn 

een wereldwijd actieve voorkeursleverancier van 

innovatieve technologie die wordt ondersteund 

door het hoogste niveau van service en support. 

Als u oplossingen nodig hebt waar u op kunt 

vertrouwen, kies dan voor Bosch.
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Bosch
Geluidsprojectors

•  Buitengewoon stijlvol

•  Vier uiterst veelzijdige modellen

•  Superieure weergave van zowel muziek 
   als spraak

•  Bestand tegen zwaar continugebruik

•  Voldoen aan EVAC-eisen 
 (voor evacuatiesystemen)

Elegante vormgeving en superieur geluid

Bosch Geluidsprojectors hebben een elegante 

vormgeving en passen daardoor harmonieus 

in een scala aan verschillende interieurs. 

Dankzij de volledig onzichtbare bedrading 

en de eenvoudige constructie van de behuizing 

laten ze zich zeer gemakkelijk aanpassen 

aan elke toepassing. 

De combinatie van eersteklas styling en 

superieur projectievermogen maakt deze 

serie tot de ideale keuze voor kantoorge- 

bouwen, winkelcentra, luchthavens en elke

andere complexe binnen of buitenomgeving.

Veelzijdigheid en kracht

Door hun optimale akoestische vorm en 

eersteklas componenten kunnen de geluids-

projectors van Bosch een opmerkelijk bereik 

aan lage en hoge tonen even goed weergeven. 

Dit betekent geweldig klinkende muziek 

en perfect verstaanbare spraak, die helder 

geprojecteerd worden met een hoog volume 

en over grote afstanden. Deze kwaliteiten 

worden slechts zelden aangetroffen in één 

en dezelfde luidsprekeroplossing.



Lange-termijn duurzaamheid 

De Bosch Geluidsprojectors zijn ongelooflijk 

robuust. Een uitgebreide reeks proeven 

bevestigt dat ze bestand zijn tegen extreme 

omgevings-  en belastingssituaties. 

Ze weerstaan gedurende korte tijd zelfs 

tweemaal hun nominale vermogen.

Totaal installatiegemak

Bosch Geluidsprojectors zijn speciaal ontwikkeld 

voor eenvoudige en snelle installatie op plaatsen 

waar andere luidsprekers ongeschikt zijn. 

De mogelijkheid van doorlusbekabeling verzekert 

een snelle installatie en de ingebouwde extra 

veiligheidskabel functioneert als een ‘derde 

hand’ voor de installateur. Eenmaal gemonteerd, 

kunnen ze met de precisie van een spotlight 

gericht worden om het geluid precies dáár te 

brengen waar het nodig is.

Als visuele aantrekkelijkheid gepaard moet 

gaan met absolute betrouwbaarheid en 

superieure geluidskwaliteit vormen Bosch 

Geluidsprojectors de ideale keuze.

LP1-UC10E Unidirectionele geluidsprojector, 10 W

LP1-UC20E Unidirectionele geluidsprojector, 20 W

LP1-BC10E Bidirectionele geluidsprojector, 10 W

LS1-UC20E Unidirectionele pendelbol, 20 W


