Bosch Hemidirectionele Luidspreker
bereikt nieuwe hoogtes...
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...in geluidsweergave
 Voor grote ruimten en hoge plafonds

Geavanceerd ontwerp en technologie
De Bosch Hemidirectionele Luidspreker is

 Innovatief qua vorm en akoestiek

geoptimaliseerd voor spraak en muziek en maakt
zowel indruk door zijn vormgeving als door de

 Onopvallend ontwerp, passend in elke
omgeving

geavanceerde technologie. Bosch heeft met de
toepassing van hoogwaardige ﬁltering en een
unieke combinatie van 14 luidsprekerdrivers, een

 Lage gebruikskosten

krachtige luidspreker ontwikkeld die zelfs tot aan
de grens van het luistergebied zorgt voor een
heldere weergave van spraak en muziek.
Met zijn elegante vorm en eenvoudige ophanging
op één punt past deze luidspreker zowel in een
moderne als klassieke omgeving. De duurzame
behuizing zorgt voor een fantastische weergave van
de bastonen en sluit ongewenste resonantie uit, wat

Toepassing voor grote gebieden

vooral te danken is aan het akoestisch ontwerp.

De Bosch Hemidirectionele Luidspreker is een
eenvoudig te installeren, innovatieve luidspreker

Duurzaamheid waar u op kunt vertrouwen

die overal een uitstekend geluid voortbrengt en

De uitermate robuuste Bosch Hemidirectionele

daardoor voor een hoogwaardige weergave van

Luidspreker is geschikt voor meest gecompliceerde

achtergrondmuziek en spraakverstaanbaarheid

binnenruimtes en zowel voor toepassing in droge

voor oproep en ontruiming zorgt. De

als vochtige ruimtes. Installateurs zullen de

openingshoek van de luidspreker en het hoge

voorziening voor de doorlusbekabeling en de

geluidsdrukniveau maken het mogelijk een gebied

optionele veiligheidskabel waarderen. Een metalen

van minimaal 600 vierkante meter te bereiken,

ophangbeugelset is leverbaar voor het geval een

indien deze luidspreker wordt toegepast in hoge

geﬁxeerde installatie van de luidspreker is gewenst.

plafonds van bijvoorbeeld magazijnen, transporten expositieruimtes, megawinkels en zwembaden.

De Bosch Hemidirectionele Luidspreker heeft

Deze krachtige plafondluidspreker wordt

strenge tests goed doorstaan en de goede

gekenmerkt door superieure akoestische

werking onder zelfs extreme omstandigheden

technologie, een onopvallende en elegante

wordt gegarandeerd. Deze luidspreker is conform

vormgeving en een uitstekende prijs-

EVAC en voldoet minimaal aan alle eisen voor

kwaliteitverhouding.

de gesproken woord ontruimingssystemen
(IEC60849 en BS 5839/8). Voor geavanceerde
luidsprekerspoelbewaking is er zelfs een
voorziening om optionele bewakingskaarten –
een unieke Bosch-innovatie - te monteren.

Toonaangevend in akoestische excellentie.
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Gebruikers zullen deze luidspreker
waarderen om de eenvoud van installatie
en onderhoud en ook om zijn grote bereik.
Al deze eigenschappen dragen ertoe bij dat
de gebruikskosten laag zijn. En anderen
zullen de elegante vorm bewonderen.

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 Branden
Inbraakdetectie, CCTV, Public Address,
Congres, Paging en Sociale Alarmering, dat
u helpt 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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