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Tradição de qualidade e inovação

Há mais de 100 anos que Bosch é sinónimo de qualidade 

e confiança. A Bosch Security Systems detém 

orgulhosamente uma vasta gama de equipamentos

para intrusão, incêndio, sistemas de recepção de alarme, 

CCTV, bem como para sistemas de manutenção 

e comunicação que o podem ajudar a encontrar a solução 

adequada para qualquer aplicação. Apresentamo-nos 

como o fornecedor global da tecnologia inovadora 

assente no elevadíssimo nível de serviço e assistência. 

Quando quiser soluções, pode confiar em nós, 

escolha Bosch.



Projectores de som 
Bosch



•  Magnífico design

•  Quatro modelos de grande versatilidade

•  Excelente reprodução de voz e música

•  Concebido para intensa e permanente utilização

•  Compatível com EVAC

Design elegante e excepcional sonoridade 

Os projectores de som Bosch possuem um 

elegante design que se enquadra facilmente em 

vários tipos de interiores. Fios completamente 

invisíveis e a simplicidade das suas formas 

fazem com que se adaptem facilmente ao 

espaço envolvente. A combinação de um design 

incomparável com uma potência de projecção 

superior faz desta série a escolha perfeita para 

edifícios de escritórios, centros comerciais, 

aeroportos ou quaisquer outras grandes 

superfícies em espaço aberto ou fechado.

Versatilidade e potência

O formato acústico exemplar dos projectores 

de som Bosch, bem como a qualidade dos 

seus componentes, permitem-lhes gerar 

uma notável gama de sons, tanto nos registos 

graves como nos agudos. O resultado é uma 

excelente sonoridade musical e uma percep-

ção de voz perfeita, projectadas de forma 

nítida a grandes distâncias, mesmo com 

níveis de volume elevados. Estas qualidades 

são muito difíceis de encontrar juntas no 

mesmo modelo de altifalante. 
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Facilidade total de instalação

Os projectores de som Bosch foram espe-

cialmente desenhados para uma fácil e 

rápida instalação mesmo em locais onde 

outros altifalantes não podem ser colocados.

A característica de cablagem “loop-through” 

assegura uma instalação rápida e o cabo de 

segurança adicional incorporado funciona 

como uma “terceira mão” para os técnicos 

de instalação. Uma vez montados, podem 

ser direccionados com a precisão de um 

holofote, e com uma notável precisão o 

som é enviado para o local pretendido.

A combinação de design apelativo com total 

fi abilidade e um som excepcional, fazem 

dos projectores de som Bosch a escolha 

ideal.

LP1-UC10E Projector de som unidireccional, 10 W

LP1-UC20E Projector de som unidireccional, 20 W

LP1-BC10E Projector de som bidireccional, 10 W

LS1-UC20E Esfera suspensa unidireccional, 20 W

Resistência e durabilidade

Os projectores de som Bosch são incrivelmente 

resistentes. Várias séries de testes confirmaram 

a sua enorme capacidade de resistência em 

condições ambientais e de sobrealimentação 

extremas. Conseguem inclusivamente suportar 

duas vezes a sua potência nominal durante 

curtos períodos de tempo.


