
Produkty řady Advantage Line představují dokonalé spojení veřejného ozvučení 
a vynikajícího zvuku a jsou úžasně všestranné, spolehlivé a snadno použitelné. 
Nyní si může každý dovolit to nejlepší!

Řada Advantage Line od společnosti Bosch
Mám výhodu od společnosti Bosch
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Výběr, který jste  
si vždy přáli
Systémy řady Advantage Line od společnosti Bosch, jejichž cena je přizpůsobena omezenému rozpočtu, 
nabízejí volbu s dokonalým poměrem cena-výkon pro menší instalace. Spojují profesionální bezpečnostní 
funkce s cenovou dostupností, zásluhou čehož jsou ideální pro místa, jako jsou maloobchodní prodejny, 
samoobslužné prodejny, restaurace, malé úřady, centra denní péče a školy.

Lze je získat u místních dodavatelů, takže volba řádně přizpůsobeného řešení nebyla nikdy snazší. Řada 
Advantage Line nabízí to pravé množství funkcí pro vaši aplikaci a současně poskytuje stejně vysokou 
kvalitu a spolehlivost jako systémy Bosch vyšší třídy, společně se stejnou standardní tříletou zárukou.

Nemáte zkušenosti s bezpečnostními systémy? Žádný problém! Ať jste instalační technik nebo koncový 
uživatel, řada Advantage Line je navržena s ohledem na vás. Rychlá a snadná instalace, intuitivní rozhraní 
s nabídkami a užitečné funkce šetří váš čas i peníze a zbaví vás pocitu bezmoci.

Portfolio řady Advantage Line pokrývá veškeré vaše požadavky na zabezpečení, včetně analogových 
a digitálních kamer systémů průmyslové televize CCTV, videorekordérů, systémů veřejného ozvučení, 
ústředen EPS a příslušenství.

Řada Advantage Line – výběr, který jste si vždy přáli.
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Veřejné ozvučení
Naše působivé systémy veřejného ozvučení Plena dodají vašim 
bezpečnostním instalacím dodatečnou bezpečnost a pohodlí. Tyto 
všestranné, spolehlivé a snadno použitelné systémy obsahují všechny prvky, 
které potřebujete k vytvoření řešení plug-and-play pro reprodukci hudby 
a řeči, přizpůsobeného vašim potřebám. Směšovače/zesilovače, které 
zajišťují vynikající kvalitu zvuku a zřetelná hlasová oznámení, jsou vybaveny 
inteligentní ekvalizací a vestavěnými omezovači vstupů. Řada také zahrnuje 
samostatné směšovače a zesilovače, zvukové stanice a nástěnné panely – 
stačí přidat zdroje a reproduktory, které splní potřeby vaší aplikace.
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Mikrofony

Regulátory hlasitosti

Mikrofony dodávané společností Bosch jsou vkusné, vysoce kvalitní produkty 
veřejného ozvučení určené k uskutečňování oznámení nebo snímání zvuku.   
Portfolio je tvořeno kondenzátorovými i dynamickými mikrofony, které jsou 
dostupné jako ruční, stolní a bezdrátové typy produktů.

Pokud je systém veřejného ozvučení používán pro oznámení i distribuci 
hudby na pozadí, lze k místnímu nastavení hlasitosti hudby použít regulátory 
hlasitosti. V případě oznámení může vestavěné relé zajistit vysílání zprávy 
s přednastavenou hlasitostí, nezávisle na místním nastavení hlasitosti. 
Regulátory hlasitosti jsou dodávány ve třech verzích (12 W, 36 W a 100 W) 
odpovídajících maximálnímu zatížení reproduktorů.  

Kabelové mikrofony 

Bezdrátové mikrofony

Regulátory hlasitosti

LBC2900/15
Ruční mikrofon,  
se stereofonní miniaturní  
zástrčkou 6,3 mm

LBB1949/00
Mikrofon na ohebném rameni,  
s DIN konektorem a DIN adaptérem  
na XLR

LBC2900/20
Ruční mikrofon,  
se zástrčkovým XLR konektorem

LBB1950/10
Stolní stanice hlasatele,  
s DIN konektorem a DIN adaptérem  
na XLR

MW1-HTX-FX
Bezdrátový ruční mikrofon  
(X = kmitočtový rozsah,  
2 možné verze)

MW1-LTX-FX
Bezdrátový vysílač na opasek

MW1-LMC
Klopový mikrofon,  
pro použití s bezdrátovým vysílačem 
MW1-LTX-FX

MW1-RX-FX
Přijímač bezdrátového mikrofonu

LBC140X/10
X = 0 (upevnění MK)
X = 1 (upevnění U40)
Regulátor hlasitosti 12 W

LBC141X/10
X = 0 (upevnění MK)
X = 1 (upevnění U40)
Regulátor hlasitosti 36 W

LBC1420/10
Regulátor hlasitosti 100 W,  
dvojité MK, s montážní krabicí
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Stropní reproduktory

Tlakové reproduktory

Pro aplikace s reproduktory instalovanými ve stropu je dostupná úplná řada 
reproduktorů. Pomocí reproduktorů pro montáž do stropu od společnosti 
Bosch lze vytvářet nenápadně vypadající instalace a přitom zaručit dobrou 
srozumitelnost řeči pro systémy veřejného ozvučení a kvalitní reprodukci 
hudby na pozadí.

Pro aplikace, v nichž jsou vyžadovány vysoké úrovně zvuku, jako jsou továrny, 
parkoviště, sportovní areály atd., je k dispozici řada robustních reproduktorů.

Stropní reproduktory

Tlakové reproduktory

LHM0606/00
Stropní reproduktor 6 W, upevňovaný 
pomocí šroubů

LBC3950/01
Stropní reproduktor 6 W,  
odolný proti stříkající vodě, upevňovaný 
pomocí příchytek

LBC3951/11
Stropní reproduktor 6 W,  
odolný proti stříkající vodě, upevňovaný 
pomocí příchytek

LHM0606/10
Stropní reproduktor 6 W, upevňovaný 
pomocí pružin

LC3-UC06
Stropní reproduktor 6 W s volitelnou 
zadní krabicí, upevňovaný pomocí pružin

LC3-UC06-LZ
Stropní reproduktor 6 W s nízkou 
impedancí (4 Ω),  
s volitelnou zadní krabicí,  
upevňovaný pomocí pružin

LC3-CBB
Zadní krabice pro reproduktor LC3

LBC3481/12
Tlakový reproduktor, kruhový, 10 W, 
světle šedý

LBC3492/12
Tlakový reproduktor, kruhový, 20 W, 
světle šedý

LBC3491/12
Tlakový reproduktor, obdélníkový, 10 W, 
světle šedý

LBC3493/12
Tlakový reproduktor, kruhový, 30 W,  
světle šedý
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Skříňkové a sloupcové reproduktory
K dispozici je několik elegantních skříní, pokrytých snadno čistitelným černým nebo bílým vinylem, 
s odpovídajícím transformátorem pro poskytování výkonu 6 W nebo 12 W.
K zajištění směrovějšího zvuku jsou dostupné sloupcové reproduktory 24 W a 36 W a zvukové projektory 
6 W a 10 W poskytující kvalitní zvuk pro řeč a hudbu na pozadí. Skříňkové reproduktory s prvotřídním 
zvukem poskytují nejlepší výkon na místech, kde je oceňována hudba v popředí.  

Skříňkové reproduktory

Sloupcové reproduktory

LB1-UW06-FD
Skříňkový reproduktor 6 W, tmavý

LB1-UW06-FL
Skříňkový reproduktor 6 W, bílý

LB1-UW06-D
Skříňkový reproduktor 6 W, černý,  
se zkosenou přední ozvučnicí

LB1-UW06-L
Skříňkový reproduktor 6 W, bílý,  
se zkosenou přední ozvučnicí

LB1-UW12-D
Skříňkový reproduktor 12 W, černý

LB1-UW12-L
Skříňkový reproduktor 12 W, bílý

LB1-CW06-D
Rohový skříňkový reproduktor 6 W, černý

LB1-CW06-L
Rohový skříňkový reproduktor 6 W, bílý

LB1-BW12-D
Obousměrný skříňkový reproduktor 
12 W, černý

LB1-BW12-L
Obousměrný skříňkový reproduktor 
12 W, bílý

LA1-UW36-L
Sloupcový reproduktor 36 W, bílý

LA1-UW24-D
Sloupcový reproduktor 24 W, černý

LA1-UW24-L
Sloupcový reproduktor 24 W, bílý

LA1-UW36-D
Sloupcový reproduktor 36 W, černý
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Zvukové projektory

Reproduktory s prvotřídním zvukem (s vylepšenou reprodukcí hudby)

LBC3095/15
Závěsný kulový 10 W

LBC3941/11
Zvukový projektor 6 W, pro venkovní 
použití

LBC3094/15
Zvukový projektor 10 W, pro vnitřní 
použití

LB2-UC15-D
Skříňkový reproduktor 15 W 
s prvotřídním zvukem, tmavý

LB2-UC30-D
Skříňkový reproduktor 30 W 
s prvotřídním zvukem, tmavý
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Směšovací zesilovače
Koncepce systému veřejného ozvučení Plena Easy Line, řešení plug-and-play pro zajištění kvalitní 
reprodukce hudby a srozumitelnosti řeči, je navržena tak, aby byla dosažena maximální flexibilita 
a zabezpečena každodenní použitelnost. Jednoduše připojte reproduktory a mikrofon a vychutnejte si 
kvalitní zvuk.  
Výběr směšovacích zesilovačů 30 W, 60 W, 120 W a 240 W a až 4 mikrofonní/linkové vstupy a navíc 
3 vstupy pro zdroje hudby umožňují přizpůsobit audiosystém velikosti místa, kde je používán.

Plena Easy Line

PLE-1MA060-EU
Směšovací zesilovač 60 W,  
pro použití se stanicí hlasatele PLE-1CS 

PLE-1MA120-EU
Směšovací zesilovač 120 W,  
pro použití se stanicí hlasatele PLE-1CS 

PLE-1MA030-EU
Směšovací zesilovač 30 W,  
pro použití se stanicí hlasatele PLE-1CS

PLE-1ME060-EU
Směšovací zesilovač 60 W,  
pro použití se stanicí hlasatele PLE-1SCS

PLE-1ME120-EU
Směšovací zesilovač 120 W,  
pro použití se stanicí hlasatele PLE-1SCS

PLE-1ME240-EU
Směšovací zesilovač 240 W,  
pro použití se stanicí hlasatele PLE-1SCS

PLE-1SCS
Odolná stanice hlasatele,  
s 5pinovým Euro konektorem

PLE-SDT
Zdrojová jednotka, s možností připojení 
SD karet a USB paměťových zařízení pro 
přehrávání MP3 souborů a tunerem

PLE-1CS
Stolní stanice hlasatele,  
s 5pinovým Euro konektorem
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Seznam součástí
1× PLE-1MA  Směšovač/zesilovač
1× PLE-SDT  Zdrojová jednotka
1× PLE-1CS  Stanice hlasatele
1× LBC2900/20 Mikrofon
1× LBC3481/12 Tlakový reproduktor
1× LB2-UC15 Reproduktor s prvotřídním zvukem
5× LBC3951/11 Stropní reproduktor

Seznam součástí
1× PLE-1MA  Směšovač/zesilovač
1× PLE-SDT  Zdrojová jednotka
1× LBC2900/20 Mikrofon
2× LB2-UC15 Reproduktor s prvotřídním zvukem
1× LBC1411/10 Regulátor hlasitosti
2× LBC3951/11 Stropní reproduktor

Typickými požadavky pro malé aplikace jsou hudba na pozadí, občasná hlasová oznámení a jednoduchá obsluha pro zaměstnance.  
Ideální optimalizovanou instalací pro reprodukci hudby a řeči pro místa s jednou zónou je kombinace směšovacího zesilovače Plena 
s několika 100V reproduktory s prvotřídním zvukem a průchozím zapojením a stropními reproduktory.  
Výkonové odbočky umožňují pohodlně nastavit nižší výstupní výkon jednotlivých reproduktorů. Reproduktorovou linku lze také 
doplnit o regulátor hlasitosti, aby bylo možné místně regulovat hlasitost. Zásluhou několika mikrofonních vstupů pro živý projev 
a 3 vstupů pro hudbu budou zaměstnanci moci uskutečnit živý projev a vybírat z několika zdrojů zvuku, jako je zdroj hudby na 
pozadí Plena.

Typickými požadavky pro maloobchodní prodejnu jsou vysoce kvalitní reprodukce hudby, zřetelná hlasová oznámení a jednoduchá 
obsluha pro zaměstnance.
Maloobchodníci vyžadují pro místa s jednou zónou jednoduché řešení: směšovací zesilovač Plena ve spojení s reproduktory 
s prvotřídním zvukem a stropními reproduktory poskytuje kvalitní hudbu na pozadí a také umožňuje uskutečňovat občasná hlasová 
oznámení. Zásluhou 3 vstupů pro hudbu budou zaměstnanci prodejny moci vybírat z několika zdrojů zvuku, jako je zdroj hudby na 
pozadí Plena. Indikátory doporučeného nastavení na směšovacím zesilovači Plena umožňují předejít nastavení příliš vysokých nebo 
příliš nízkých hodnot hlasitosti a vyvážení zvuku.

Typické řešení pro hudbu na pozadí a živý projev s regulovanou hlasitostí 

Typické řešení pro oznámení a hudbu na pozadí 

Zvuková řešení
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Naprosto 
jednoduché.
Řada Bosch Advantage Line vám umožňuje nabídnout zákazníkům vysoce kvalitní 
produkty za přijatelnou cenu. Tyto produkty lze také neobyčejně snadno instalovat 
a obsluhovat. Vše od fyzického designu po výkonný software bylo navrženo s cílem 
dosáhnout jednoduchosti zajišťující rychlou a snadnou instalaci, která vám ušetří čas 
a úsilí a sníží vaše náklady. Koncoví uživatelé také zjistí, že jejich ovládání je přímočaré 
a bezproblémové. Díky jednoduché a intuitivní obsluze je třeba mnohem méně návštěv 
zmatených zákazníků za účelem pomoci nebo zaškolení.  

Instalace snadná jako ABC
Řada Bosch Advantage Line je skrz na skrz vybavena kvalitou od společnosti Bosch. Je 
navržena a otestována podle nejvyšších standardů a obsahuje vylepšení, která zajistí 
hladší a snazší instalaci a obsluhu. Na veškerá řešení pro malé firmy od společnosti 
Bosch se vztahuje standardní profesionální tříletá záruka. Ale vzhledem k vysokému 
koeficientu spolehlivosti nebudete plýtvat časem prováděním servisních úkonů. 
Mimořádně nízké požadavky na údržbu vedou k dalším úsporám nákladů pro 
instalačního technika i koncového zákazníka. Všechny naše výrobní závody po celém 
světě striktně používají naše vysoké standardy kvality a mají implementovány systém 
managementu jakosti vyhovující normě ISO 9001 a systém environmentálního 
managementu vyhovující normě ISO 14001.  

Zřejmá kvalita
Společnost Bosch Security Systems je známá vysokou kvalitou svých produktů. Své 
odborné znalosti a zkušenosti nyní zaměřila na trh s produkty střední cenové kategorie. 
Nyní již není třeba dělat kompromisy pro menší rozpočty. Za cenu vyhovující vašemu 
rozpočtu můžete pro menší instalace získat kvalitní produkty Bosch, které jsou obvykle 
určeny pro celosvětově nejkritičtější bezpečnostní projekty.  

Logistická dokonalost
Produkty řady Bosch Advantage Line lze získat přímo od hlavních dodavatelů ve vašem 
okolí. Svého dodavatele naleznete ve vyhledávači dodavatelů na našem webu. 
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www.boschsecurity.com/emea

Aplikace pro reproduktory
Nástroj pro výběr reproduktoru 
„Loudspeaker Selection Tool“ vám umožní 
vybrat nejlépe vyhovující produkt z rozsáhlé 
řady reproduktorů.

Znalostní báze
Veškeré požadované informace naleznete na 
adrese: www.boschsecurity.com/emea

Instruktážní filmy
Krátké instruktážní filmy vám pomohou 
uvést naše produkty do provozu 
v minimálním čase. Přejděte na web:  
www.boschsecurity.com/emea

Rozhodnutí používat v další aplikaci produkty řady Advantage Line vám 
pomůže vytvořit bezkonkurenční systém, pro nějž bude požadovanou pomoc 
a podporu poskytovat profesionální společnost Bosch.

Nástroje a podpora



Tradice kvality a inovace
Již 125 let představuje jméno Bosch 
nejvyšší kvalitu a spolehlivost. Bosch 
je dodavatel  inovativních technologií 
s celosvětovou působností, 
zajišťovaných nejvyššími standardy 
služeb a podpory. 
 
Bosch Security Systems nabízí široký 
sortiment zabezpečovací techniky, 
komunikačních a ozvučovacích řešení, 
na které se spoléhají při každodenním 
používání po celém světě, od vládních 
institucí přes místa určená 
k shromažďování široké veřejnosti  
až po komerční prostory, školy  
a domácnosti.

Bosch Security Systems
Pro více informací navštivte naše 
webové stránky www.boschsecurity.cz 
nebo napište e-mail na adresu  
cz.securitysystems@bosch.com
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