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ACTIE: Extra korting voor inruil met Bosch Praesideo  01/06/2011 

 

Geniet nu van meer dan één voordeel: 

• Extra korting op het nieuwe Praesideo Systeem (bespaar ca. 2000,00 € en meer ! ) 

• GRATIS  PC call station software (adviesprijs= 1050,00 € ) 

• Gecertificeerd  volgens de nieuwste norm (EN 54-16 sinds 1 april 2011) 

• Kies nog voor het einde van dit jaar voor een nieuw Praesideo systeem 

 

Is uw oud Public Address systeem aan vervanging toe?  Better safe than sorry... 

Uw oud Public Address systeem is geld waard! 

Wat kan er ingeruild worden ? 

Wij aanvaarden om het even welk merk of type omroep-, muziekdistributie- of evacuatie systeem, zoals 

Philips SM40, SM30 of eender welke andere fabrikant!  

 

Waarom inruilen, het oude werkt nog ? 

Deze oude PA-systemen zijn meestal ruim buiten hun garantie- of service periode en het is dus hoog tijd 

voor vervanging. Stel u eens voor dat het morgen niet meer werkt... 

Bovendien voldoen de oude PA-EVAC installaties niet meer aan de huidige reglementering voor 

evacuatie met gesproken woord, namelijk de EN54-xx normering. 

Meer info over EN54-16 voor centrale appartuur  

Waarom kiezen voor BOSCH Praesideo ? 

Speel op zeker met Praesideo, het Public Address vlaggenschip van BOSCH.  

Het allereerste PA-EVAC systeem met een certificaat voor de EN 54-16 norm, welke sinds 1 april 2011 

voor evacuatiesystemen binnen de Europese Unie geldt. 

Ontdek de unieke kenmerken van Praesideo:  

Meer info over BOSCH Praesideo  

GRATIS PC call station, maar wat is dat ? 

Via deze software kan u het PA-EVAC systeem op een plattegrond weergeven voor een eenvoudige en 

intuïtieve bediening door de dagdagelijkse gebruiker.  

De bediening is trouwens geoptimaliseerd voor gebruik met een touch screen. 

Meer info over PC_Call_Station 

Wat moet u doen ? 

Simpel, u contacteert ons, wij maken zo snel mogelijk een afspraak bij u ter plaatse. U ontvangt van ons 

een offerte voor het nieuwe PA systeem met inbegrip van de tijdelijke extra korting en een tegoed voor 

de GRATIS PC call station software. 

offerte@commpunt.be 

Met vriendelijke groeten, 

 

Peter Rombouts,  

ing. Michaël Rossignol 
 

P.S.: Ontving u deze mail via een collega, schrijf u nog vandaag in voor onze infobrief, eens per maand     

                  ontvangt u van ons nuttige informatie over al wat u moet weten voor uw audio projecten. 

Praesideo INRUILACTIE, warm aanbevolen 
Uw oud Public Address systeem is geld waard !  

Ontdek alle voordelen ... 
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