
Systém veřejného ozvučení Plena 
Easy Line
Snadná obsluha a ovládání systému
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Dokonalá kombinace veřejného 
ozvučení a vynikajícího zvuku
Univerzální, spolehlivý a snadno použitelný - 
přesně takový je systém veřejného ozvučení 
Plena Easy Line. Výrobky Plena odráží úsilí 
společnosti Bosch o nejvyšší kvalitu a představují 
ideální řešení pro malé až středně velké prostory. 
Je možné kombinovat různé prvky systému 
a přizpůsobit je k použití na prakticky libovolném 
místě: od jednoduchého systému veřejného 
ozvučení až po rozsáhlou, přizpůsobenou 
vícezónovou konfiguraci.

Všechny výrobky veřejného ozvučení Plena 
Easy Line byly zkonstruovány s cílem maximální 
životnosti a vyznačují se vynikajícím zvukem 
a srozumitelností řeči díky použití inteligentní 
ekvalizace a vestavěných omezovačů. 
Kromě výrazného evropského designu jsou 
charakterizovány dalšími prvky, jako je označení 
zón a indikátory nastavení, které významně 
usnadňují používání. Snadná rozšiřitelnost 
spolu s nízkými režijními náklady zaručují, 
že systém bude používán po mnoho let.

Jednoduchá obsluha: 
indikátory doporučených 
mezí nastavení

Společnost Bosch věnovala mimořádnou 
pozornost používání systému. Červené 
a stříbrné indikátory upozorňují uživatele, 
jak otočením knoflíků nastavit nejlepší 
kvalitu zvuku.

Skutečná cesta ke kvalitnímu 
veřejnému ozvučení

Snadné používání díky označení zón a indikátorů nastavení

Inteligentní ekvalizace pro vynikající zvuk a reprodukci řeči 

Funkce „pouhého vyndání z krabice“, není třeba žádné 
složité zaškolování

Stylový a propracovaný evropský design 

Prvotřídní výrobky s rozšířitelností zajištěnou i v budoucnosti
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Přehledné označení zón

V souladu s filozofií „pouhého vyndání 
z krabice“ jsou prvky systému veřejného 
ozvučení Plena Easy Line dodávány se 
štítky pro jednotlivé zóny a pro mikrofonní 
a linkové vstupy.

Kvalitní zvuk bez námahy: 
inteligentní ekvalizace 

Pro dosažení co nejlepšího možného 
zvuku je systém Plena vybaven funkcí 
inteligentní ekvalizace.

Celá řada možností připojení!

10 flexibilních vstupů na zadním panelu – 
včetně vstupu pro poplachová hlášení 
nebo telefonního vstupu – zajišťuje 
pružnost nasazení.

Vestavěná funkce zajišťující 
kvalitní zvuk: 
omezovač

Směšovací zesilovače Plena mají vestavěnu 
funkci omezovače linkového vstupu, který 
řídí vstupní signál a zabraňuje nežádoucímu 
rušení nebo zpětné vazbě.
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Snadná rozšiřitelnost pro větší prostory
Půvab systému Plena spočívá v jeho velké 
univerzálnosti. Některá místa, například prodejna 
maloobchodního řetězce nebo supermarket, 
vyžadují složitější dvouzónový systém s dalšími 
výkonovými možnostmi. Kvalifikovaný prodejce 
Bosch vám velmi rád doporučí vhodnou sestavu 
z řady výrobků veřejného ozvučení Plena Easy Line 
sestávající ze směšovačů zvuku, jednozónových 
nebo dvouzónových směšovacích zesilovačů a 
běžných zesilovačů, stanic hlasatele a stěnových 
panelů. Řešení veřejného ozvučení Plena mohou 
zahrnovat další funkce, například digitální 
záznamník zpráv, potlačovač zpětné vazby, 
zesilovač s indukční smyčkou, časovač nebo 
zdroj hudby na pozadí.

Jednoduché řešení pro malé prostory
Inteligentní řešení plug-and-play k zajištění 
kvalitní hudby a vynikající srozumitelnosti řeči. 
Systém veřejného ozvučení Plena Easy Line 
byl zkonstruován pro maximální flexibilitu 
a každodenní použitelnost. Díky možnosti použití 
jedné nebo dvou zón lze systém přizpůsobit 
prakticky libovolnému místu, v závislosti na 
požadavcích na zvukový systém a možnostech 
hlasových hlášení. Vlastníci menších podniků 
a vedoucí pracovníci restaurací ocení mimořádně 
pohodlné řešení „pouhého vyndání z krabice“. 
Jednoduše zapojte reproduktory a mikrofony 
a vychutnejte si kvalitní zvuk ve všech prostorech 
s jasnými a výstižnými funkcemi systému 
veřejného ozvučení. Do konfigurace je možné 
začlenit také stěnový panel pro vzdálené 
ovládání zdroje.

Praktické řešení pro všechny 
typy použití

Prostory maloobchodních  
 prodejen

Restaurace 

Administrativní budovy

Hotely

Místa konání bohoslužeb

Školy

Veřejné budovy

Společenská střediska

Turistické lodě a trajekty
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Ať už se jedná o vlastníky 
menších podniků nebo 
vedoucí pracovníky 
maloobchodních řetězců, 
uživatelé systému veřejného 
ozvučení Plena Easy Line 
ocení jeho vynikající kvalitu 
zvuku, zřetelná hlasová 
hlášení a celkovou snadnou 
použitelnost spolu 
s praktickou obsluhou.
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Kvalitní řešení ozvučení 
s rozšiřitelností v budoucnosti
Systém Plena Easy Line je vhodný pro malé 
až středně velké prostory, od butiků pro větší 
skladové prostory. Představuje kvalitativní skok 
poskytující více funkcí než běžné spotřebitelské 
audiovýrobky. Je možné pokrýt několik oblastí, 
včetně samotného obchodu a sousedícího skladu. 
Integrované stěnové panely a samostatná regulace 
hlasitosti stěnového panelu umožňuje uživatelům 
vzdáleně řídit zóny a hlasitost. V případě potřeby 
lze integrovat více stanic hlasatele. 

Funkční design pro budoucí růst

Možnost práce s více 
zónami systém 
předurčuje pro velké 
komplexy typu „vše 
v jednom“ s různými 
částmi nebo venkovními 
prostorami. 

V systémech veřejného ozvučení Plena Easy Line 
hraje faktor zajištění do budoucnosti důležitou 
roli. Tato bezpečná investice vás utvrdí 
v přesvědčení, že může růst prakticky 
s jakoukoli aplikací. 

Společnost Bosch, která je špičkovým odborníkem 
s vedoucím postavením ve výzkumu a vývoji, 
získala svými komunikačními systémy a výrobky 
věhlas po celém světě.
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Funkce Směšovací zesilovače Plena
Směšovač 

Plena

Výkonové 
zesilovače 

Plena
Stanice hlasatele Plena

Stěnový panel 
Plena

PLE-2MA PLE-1MA PLE-10M2 PLE-1P120/240 PLE-2CS PLE-1CS PLE-WP3S2Z

Snadno oddělitelné štítky označení • • • • (Pouze verze 
pro USA)

Indikátory nastavení • • •
Mikrofonní/linkové vstupy 6 x 4 × 6 x

Hudební vstupy 3 x 3 x 3 x

Linkový vstup pro průchozí 
zapojení • • • •

100 V (70 V) podřízené vstupy • • • •
Výstupní výkon 120 W/240 W 30 W/60 W/120 W 120 W/240 W

Inteligentní ekvalizace • • •
Regulace tónů pro řeč a hudbu • •
Pro použití s 1 zónou • • • • • • •
Pro použití se 2 zónami • • • • •
Vestavěné signály pro upoutání 
pozornosti • • • •

Omezovač • • • •

1 2 3 4 5 6 7

Funkce Směšovací zesilovače Plena
Směšovač 

Plena

Výkonové 
zesilovače 

Plena
Stanice hlasatele Plena

Stěnový panel 
Plena

PLE-1ME PLE-2MA PLE-1MA PLE-10M2 PLE-1P120/240 PLE-2CS PLE-1CS PLE-WP3S2Z

Snadno oddělitelné štítky 
označení • • • • • (Pouze verze 

pro USA)

Indikátory nastavení • • • •
Mikrofonní/linkové vstupy 4× 6× 4× 6×

Hudební vstupy 1× 3× 3× 3×

Linkový vstup pro průchozí 
zapojení • • • •

Podřízené vstupy 100 V (70 V) • • • •
Výstupní výkon 60/120/240 W 120 W/240 W 30 W/60 W/120 W 120 W/240 W

Inteligentní ekvalizace • • • •
Regulace tónů pro řeč a hudbu • •
Pro použití s 1 zónou • • • • • • • •
Pro použití se 2 zónami • • • • •
Vestavěné signály pro upoutání 
pozornosti • • • • •

Omezovač • • • • •

1 2 3 4 5 6 7 8

Chcete-li získat další informace o řadě výrobků Plena Easy Line, řešeních veřejného ozvučení 
Plena a výrobcích evakuačního rozhlasu Plena, neváhejte kontaktovat nejbližšího zástupce 
společnosti Bosch nebo navštívit naše webové stránky na adrese: www.boschsecurity.cz.
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Tradice kvality a inovace
Více než 100 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

© Bosch Security Systems, 2011
Vytištěno v Nizozemsku
Změny vyhrazeny
PA-EH-cz-01_F01U519486_02
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