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Na estrada com tecnologia 
inovadora do líder de mercado – 
Coach Multimedia Solutions

Comunicação móvel, produtos inovadores e soluções profissionais, 
a Bosch torna-o possível também para autocarros de turismo, 
interurbanos, urbanos e miniautocarros. Oferecemos aos fabricantes 
de equipamento original para veículos utilitários plena gama de soluções 
multimédia e infoentretenimento. Graças a sistemas inteligentes, 
alcançamos mais conforto, segurança e entretenimento. 
A tecnologia da Bosch torna a condução um verdadeiro prazer e converte 
o habitáculo num 3rd Living Space, em que os passageiros beneficiam 
de todas as vantagens de uma mobilidade moderna. Qualidade de vida 
que os clientes exigem hoje em dia.



Coach Infotainment series

O sistema Coach Infotainment series oferece infoentretenimento da mais 
recente geração. Os componentes, perfeitamente compatíveis entre si e 
certificados segundo todos os padrões relevantes OEM, e uma transmis-
são de sinais de alta performance via Ethernet AVB tornam a cabina do 
autocarro uma rede digital sobre rodas que não deixa nada a desejar.
Monitores de alta resolução e ofertas de streaming completam o pacote. 
Permitindo atualização completa, o Coach Infotainment series está 
perfeitamente preparado para o futuro e pode ser utilizado no mundo 
inteiro.
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Coach Infotainment series

¡	Dois controladores de volume separados para    
 a cabina do condutor e a cabina dos passageiros
¡	Acesso rápido aos menus de comando mais importantes
¡	Indicação visual do modo selecionado (LED)
¡	Mudança automática para o modo Cockpit
¡	Ligação CAN ao Coach Center CM-C 19

ControlPanel CM-X 19
Com as suas teclas bem definidas a completar o Coach Center CM-C 19, o ControlPanel 
proporciona ao utente acesso rápido e simples às mais importantes funções do sistema. 
Mudando simplesmente de modo, o utente pode escolher de forma cómoda as fontes e
configurações para as zonas de reprodução e a cabina do condutor (cockpit), o habitáculo 1 
e os habitáculos 1+2 (cabin).

¡	Navegação incorporada baseada em NDS
¡	Video-out (MAP), digital
¡	HD Traffic
¡	Atualização de mapas (7+ anos)
¡	AM/MW/FM/DAB+ (UE)/SXM, WB (NAFTA)
¡	Áudio por USB
¡	Bluetooth 4.1 (streaming/chamadas por BT)

Center CM-C 19
A moderna unidade de comando da Bosch abre o caminho para um posto de trabalho plena-
mente interconectado para o condutor. Graças à integração de smartphone, o utente dispõe, 
através do equipamento móvel, de uma profusão de funções tais como o streaming e s
erviços interconectados. A arquitetura digital do sistema e a interface gráfica sofisticada 
homem-máquina (HMI) tornam o infoentretenimento na cabina uma verdadeira experiência.

¡	MIC-in (transmissões ao vivo/chamadas)
¡	Modo privado (com CDM08 GSM)
¡	Ecrã tátil de 7 polegadas/Full Touch Control
¡	Interface gráfica HMI integrada para a cabina do  
 condutor e dos passageiros
¡	Certificado pela Apple (“made for iPod/iPhone”)
¡	Atualizações de software por USB
¡	Rede CAN
¡	Video-in (CVBS), análogo
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Coach Infotainment series

¡	Amplificador da classe D 
 (6 x 40 W, ajustável para 6 x 20 W)
¡	2 MIC-in (transmissões ao vivo)
¡	Controlo da prioridade de microfone
¡	5 x 100Base-T1 com comutador integrado
¡	Alimentação de energia para componentes CIs
¡	Atualizações através do sistema CIs
¡	Interface para intercomunicador

Amplifier CM-A 19
O novo amplificador do autocarro da Bosch distingue-se pela sua excelente performance de som – 
o amplificador gera brilhantes agudos e potentes graves graças ao design otimizado. Além disso, oferece 
ao utente funcionalidades importantes para autocarro, tais como saídas de microfone e um modo 
privado.

¡	USB 2.0
¡	Concentrador ativo para ambiente de 12 V/24 V
¡	Carregamento seguro com até 2,1 A 
¡	Proteção contra flutuações de tensão
¡	1 USB (HSD) para USB tipo A, 2,1 A, OTG
¡	1 USB (HSD) para USB tipo A, 2,1 A, Host

USB CM-Hub
O concentrador USB CM faz parte do Coach Infotainment series. Possibilita uma ligação 
USB de alta qualidade entre o Center CM-C 19 e os equipamentos móveis do condutor, 
garantindo elevadas correntes de carga para todos os equipamentos USB ligados. 
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Coach Infotainment series

¡	Unidade central para o comando de câmaras
¡	4 Video-in para câmaras análogas
¡	ETH RJ45 para câmara IP
¡	HDMI-in para fonte de vídeo externa
¡	USB para fonte de áudio/vídeo externa
¡	Ligação em cascata (comutador 100Base-T1 integrado)
¡	Comutação de imagens CAM
¡	Processamento de imagens para visualização   
 split-screen, câmaras de porta, monitorização da cabina

CameraPort CM-P 19
O CameraPort CM-P 19 permite a ligação de diferentes câmaras análogas à rede IP.   
O CameraPort CM-P 19, além de adaptar as entradas aos canais de vídeo atribuídos, 
comuta automaticamente os sinais de vídeo e combina as fontes num modo split-screen.

¡	Ecrã LED TFT de alta resolução
¡	Resolução: 1920 x 1080 pixeis
¡	Transmissão de sinais baseada em 100Base-T1 através de AVB
¡	Ligação em cascata (comutador 100Base-T1 integrado)
¡	Temperatura de serviço 0 °C a +65 °C/gestão     
 de temperatura ativa para proteção do hardware
¡	Visual profissional (aspeto de alumínio escovado)
¡	Design com peso otimizado
¡	Conceito de suporte universal ou        
 montagem eletronicamente orientável 
 – FixedHolder CM-HR
 – FixedHolder CM-HW
 – SwivelHolder CM-HS (apenas monitor de 22 polegadas)

Glasses CM-G 22"
Glasses CM-G 27"
Os novos monitores para autocarro da Bosch definem novos padrões ao nível dos monitores LCD para o 
mercado de autocarros. Graça à elevada definição HD e à transmissão de sinais de alta qualidade através 
de Automotive Ethernet (100Base-T1), os passageiros desfrutam de uma experiência cinematográfica sem 
precedentes – pois conjugam a mais recente tecnologia de monitores com a fiabilidade comprovada da 
Bosch para fins profissionais.
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Coach Infotainment series

¡	Ponto de acesso WiFi / acesso à internet por  
 banda larga
¡	Função de servidor de média    
¡	Streaming de média para entretenimento   
 individual nos equipamentos terminais pessoais  
 (serviços multimédia através de parceiro de   
 cooperação)
¡	Serviços interconectados (informação de circuito  
 e viagem)
¡	2 ranhuras SIM com configurações de preferência
¡	LTE/HSPA+

¡	Streaming de conteúdos a partir do sistema 
 para os equipamentos móveis dos passageiros
¡	Streaming de conteúdos a partir da    
 memória do roteador para o sistema de   
 infoentretenimento
¡	2,4 GHz/5 GHz
¡	Conteúdos DRM (Digital Rights Management)
¡	Apto para ligação em cascata

Router CM-R 19
O roteador do autocarro oferece acesso rápido à internet e acesso a fontes multimédia por comunicação 
móvel LTE a partir de cada equipamento terminal no autocarro. Graças à função streaming, os passageiros 
têm acesso a conteúdos locais.
Integrado na arquitetura de infoentretenimento para autocarro, o roteador tornase uma porta de sistema 
interconectada entre os equipamentos terminais móveis e a rede local do veículo.

¡	Formatos de vídeo:
  – 1920 x 1080 x 30 p
¡	Resolução:
 – NTSC: 720 x 480 x 60i
 – PAL: 720 x 576 x 50i
¡	Formatos de áudio:
 – MPEG-1/2 Layer 1 & 2, 16 – 48kHz,
 – Layer2: 32 – 384 kbps
 – Layer1: 32 – 448 kbps
  – MPEG-2/4 AAC-LC, 8 – 96 kHz, 8 – 576 kbps
 – Dolby Digital AC-3 (sem suporte de 32 bits)
 – Dolby Digital Plus (DD+, sem suporte 
  de 32 bits)
¡	Línguas do menu OSD: alemão, inglês, francês,  
 espanhol, italiano
¡	Tensão de serviço: 12/24 V

 

¡	Menu OSD e telecomando IV
¡	Receção móvel de TV por DVB-T2   
¡	Entrada opcional para fontes de áudio/vídeo   
 adicionais
¡	Saída de vídeo FBAS
 Tensão de serviço: 12/24 V
¡	Ranhura CI
¡	Entrada USB para fontes de áudio/vídeo
¡	Entrada HDMI para fontes de áudio/vídeo

DVB-T2 Tuner Gen 2
O entretenimento de TV móvel tem de ser digital e permitir uma receção sem interferências e uma fabulosa 
definição de imagem. O DVB-T2 Tuner da Bosch é um dos primeiros a fornecer qualidade HD no autocarro. 
A porta USB integrada permite não só atualizar o software, como também carregar ficheiros de áudio e vídeo 
para o sistema do autocarro. O utente desfruta ainda da possibilidade de ligar fontes de áudio e vídeo adicio-
nais ao DVB-T2 Tuner e de os controlar através de um telecomando. Para viagens por vários países, a ranhura 
CI integrada garante uma receção de TV ideal e codificada. O DVB-T2 Tuner é compatível com o Coach 
smartInfotainment series como solução autónoma ou pode ser ligado ao CameraPort CM-P 19 como parte 
do Coach Infotainment series.



Coach smartInfotainment series

Como fornecedor líder de funções de média interconectadas, a Bosch 
fornece sistemas inteligentes para todos os fabricantes de equipamento 
original: o nosso sistema Coach smartInfotainment series apoia DAB+ e 
é apto para Bluetooth, permitindo streaming e telefonia. A experiência 
audiovisual no habitáculo é elevada a um novo nível graças à profusão 
de fontes de áudio e vídeo, conteúdos acessíveis individualmente e uma 
brilhante qualidade de imagem. Coach smartInfotainment é sinónimo de 
gestão moderna de experiência para o condutor e passageiros.
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Coach smartInfotainment series

¡	Cor do mostrador: laranja
¡	Ecrã de matriz DOT de uma linha
¡	Amplificador integrado de classe D com 2 x 40 W
 de potência de saída (ajustável opcionalmente 
 em 2 x 20 W) 
¡	Rádio: FM, AM/MW, SW, DAB+
¡	Tomada USB (tipo A)
¡	1 tomada AUX-IN no painel frontal    
 e 1 tomada AUX-IN no painel posterior  
¡	Cartão SD (mini)
¡	Telefonia Bluetooth e fluxo de média
¡	Função de modo privado e carregamento USB
¡	2 tomadas de microfone 
¡	Ligação do Coach smartPanel através de 
 Tandem-Out 
¡	Rede CAN
¡	Atualizações de software através de USB

¡	Faixas de frequências do sintonizador   
  (dependente da região): 
 – FM: 87,5 a 108 MHz 
 – AM/MW: 531 a 1 602 kHz 
 – DAB (banda III) 174,928 a 329,200 MHz
 – OC: 3 900 a 4 000 kHz
   5 850 a 6 300 kHz
   7 095 a 7 500 kHz
   9 325 a 9 950 kHz

¡	Tensão de serviço: 24 V
¡	Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
¡	Consumo de corrente de repouso: < 0,5 mA
¡	Formato: DIN 1
¡	Peso: 1 070 g

¡	Tensão de serviço: 24 V
¡	Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
¡	Peso: 1 040 g

¡	Cor do mostrador: laranja
¡	Ecrã de matriz DOT de uma linha
¡	Amplificador integrado de classe D com 4 x 40 W
 de potência de saída (opcionalmente ajustável em 
 4 x 20 W)
¡	Porta USB para áudio e vídeo (tipo A)
¡	1 tomada AUX-IN no painel frontal 
 e 1 tomada AUX-IN no painel posterior  
 para a ligação de uma fonte de áudio/vídeo externa
¡	Cartão SD (mini) para áudio e vídeo
¡	2 tomadas de microfone para transmissões ao vivo
¡	Controlo do sintonizador DVB-T2 Tuner por CAN    
¡	Modo tandem com Coach smartRadio
¡	Rede CAN
¡	Atualizações de software através de USB 

Coach smartRadio
O Coach smartRadio vem equipado com várias entradas para diferente fontes. O streaming de áudio 
por Bluetooth e a função mãos-livres segura e confortável tornam o Coach smartRadio um companheiro 
multimédia popular. Com a sua ligação CAN e a possibilidade de integração do smartphone, integra-se 
perfeitamente no ambiente do autocarro.

Coach smartPanel
O controlo do painel faz-se de forma fácil, intuitiva e segura a partir da cabina do autocarro. 
O desenho subtil harmoniza com o interior da cabina do condutor. Combinado com o Coach 
smartRadio através da função de tandem, o Coach smartPanel forma um sistema de autocarro 
que não deixa nada a desejar.
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Vídeo Coach

¡	Interface VGA
¡	Diagonal da imagem: 475 mm
¡	Formato da imagem: 16:10
¡	Ângulo de visão (H/V): ±80°/±80°
¡	Resolução: 440 x 900 pixeis
¡	Brilho de LCD: ≥ 250 cd/m²
¡	Sistema: PAL, SECAM, NTSC
¡	Parâmetros de ajuste: logótipo de início,   
 brilho, contraste, saturação de cor, tonalidade  
 da cor, ativação, resistor de terminação, ajuste  
 de 4 formatos

¡	Tensão de serviço: 12/24 V
¡	emperatura em serviço: 
 0 °C a +50 °C/função de gestão da    
 temperatura
¡	Dimensões (L x A x P): 440,5 x 282 x 40,9 mm
¡	Peso: 4 700 g

Monitor basculante de 19 polegadas
O monitor basculante com interface VGA e função  
“Capture Logo” produz imagens nítidas e ricas em 
contrastes. Com 16:9, o formato proporciona uma 
verdadeira experiência de cinema. O ângulo de 
visão otimizado para o passageiro oferece um 
visionamento fabuloso em todos os lugares.

¡	Interface VGA
¡	Diagonal da imagem: 475 mm
¡	Formato da imagem: 16:10
¡	Ângulo de visão (H/V): ±80°/±80°
¡	Resolução: 440 x 900 pixeis
¡	Brilho de LCD: ≥ 250 cd/m²
¡	Sistema: PAL, SECAM, NTSC
¡	Parâmetros de ajuste: logótipo de início,   
 brilho, contraste, saturação de cor, tonalidade  
 da cor, ativação, resistor de terminação, ajuste  
 de 4 formatos

¡	Tensão de serviço: 12/24 V
¡	Temperatura em serviço: 
 0 °C a +50 °C/função de gestão da 
 temperatura
¡	Dimensões (L x A x P): 489 x 347 x 47 mm
¡	Peso: 7 000 g

LCD design de autocarro de 19 polegadas
O monitor LCD design de autocarro de 19 polegadas 
é, graças ao acoplamento deslizante patenteado, ideal 
para uma montagem no corredor segundo a legislação 
(ECE R107). Graças à mecânica sensível, pode ser 
oscilado facilmente para a frente e para trás no caso 
de perigo. Este monitor dispõe igualmente de uma 
interface VGA e de um ângulo de visão otimizado para 
os passageiros. Há ainda a possibilidade de integrar 
um logótipo específico do cliente no monitor sob a 
forma de uma imagem exibida na página inicial.

¡	Diagonal da imagem: 180 mm
¡	Formato da imagem: 5:3
¡	Ângulo visual: (H/V): +/-65°/+/-55°
¡	Resolução com 60 Hz: 88 x 480 pixels
¡	Brilho de LCD: 350 cd/m²
¡	Sistema: PAL, NTSC, SECAM
¡	Parâmetros de ajuste: brilho, contraste,   
 saturação de cor, tonalidade da dor, formato

¡	Tensão de serviço: 12/24 V
¡	Temperatura em serviço: -20 °C a +66 °C
¡	Dimensões (L x A x P): 188 x 120 x 50 mm
¡	Peso: 720 g

Ecrã de cockpit de 7 polegadas
O ecrã de cockpit de 7 polegadas é um monitor 
de LCD destinado à montagem no posto de 
trabalho do condutor. Em combinação com o 
sistema Coach smartInfotainment series, o ecrã 
de cockpit de 7 polegadas possibilita ainda uma 
monitorização das portas no autocarro. 
O mostrador flexível integra-se em muitos pontos 
do veículo. O sensor a infravermelhos integrado 
permite controlar o o sistema Coach smartInfo-
tainment series com um telecomando integrado.



Distribuidor VGA
O VGA Splitter destina-se a ligar vários monitores 
com interface VGA a um computador comum.

¡	Tensão de serviço: 12/24 V
¡	Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
¡	Dimensões (L x A x P): 139 x 29 x 67 mm
¡	Peso: 225 g

¡	Tensão de serviço: 24 V
¡	Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
¡	Dimensões (L x A x P): 140,5 x 29,3 x 82,5 mm
¡	Peso: 250 g

Comutador de câmara
O comutador de câmara integra-se diretamente 
em qualquer rede de bordo de 12 ou 24 V. Ali-
menta até quatro câmaras instaladas na viatura, 
bem como um monitor opcional com uma tensão 
constante de 12 V. O comutador de câmara pode 
ser controlado manualmente.

¡	Tensão de serviço: 12/24 V
¡	Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
¡	Dimensões (L x A x P): 180 x 26 x 108 mm
¡	Peso: 414 g

¡	Cor do mostrador: vermelho
¡	Leitor de DVD/CD/MP3 com os 
 códigos regionais disponíveis: RC1, RC2, RC4,  
 RC5
¡	Função de legendas
¡	Entrada Line-In para uma segunda fonte   
 de vídeo (Sat TV, DVB-T)
¡	Controlo conveniente através de recetor IV   
 separado opcional

¡	Tensão de serviço: 24 V
¡	Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
¡	Formato: DIN 1
¡	Peso: 1 300 g

Bosch-Radios bieten speziell für die Anforderungen von Stadt- 
und Überlandbussen entwickelte Lösungen zum Einsatz in 12-V- 
und 24-V-Bordnetzen. Mit Anschlüssen für MP3 und USB über die 
Frontkappe sowie integriertem DVD-Player (CAD12) ist jederzeit ein 
standesgemäßer Funktionsumfang gesichert.

Proporcionamos aos seus passageiros uma agradável experiência, sem inter-
rupções, para assistir a vídeos. Todos os componentes de vídeo da Bosch são 
compatíveis entre si, podem ser controlados de forma intuitiva e são, por isso, 
um acompanhante indispensável em cada autocarro de excursões.
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Vídeo Coach

Amplificador de vídeo
Este amplificador proporciona uma excelente 
qualidade de imagem a qualquer momento, 
mesmo quando se utilizam vários monitores ao 
mesmo tempo.

Leitor de vídeo DVP 08 C
A técnica intuitiva e os componentes resistentes tornam este leitor de DVDs de vídeo um acompanhante 
duradouro e popular em cada autocarro de turismo. Equipado com a função “Last Memory”, permite ao 
passageiro escolher diretamente legendas em todas as línguas suportadas.
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¡	Potência de saída 2 x 20 W
¡	Posição de montagem sem restrições
¡	Tensão de serviço: 12 V/24 V
¡	Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
¡	Dimensões (L x A x P): 167 x 55 x 97,5 mm
¡	Peso: 670 g

Coach AudioAmplifier 12.24
Compatível com todos os autocarros com rede de bordo de 12 e 24 V, o amplificador de microfone 
Coach AudioAmplifier 12.24 dispõe de duas tomadas e convence com um som forte e encorporado 
durante as transmissões ao vivo. Para um som cristalino, a qualidade das transmissões pode ser  
regulada adicionalmente em ambos os microfones através do ajuste do nível de saída. Quando se 
pretende dar prioridade às transmissões, pode recorrer-se à preferência integrada de microfone.

Áudio Coach



Ampliar facilmente – 
com os acessórios Coach

Como fornecedor de sistemas com longa experiência, a Bosch tem sem-
pre os acessórios adequados. Quer seja um microfone, altifalante ou 
cabo específico – encontra aqui tudo o que precisa para o seu sistema. 
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Microfone dinâmico para autocarro
CDM 08/CDM 08 GSM
Os microfones CDM 08 e CDM 08 GSM tornam  
as transmissões durante a viagem extremamente 
simples. Graças ao formato ajustável, este micro-
fone adapta-se rapidamente à ergonomia do 
condutor. O cabeçote do microfone inovador evita 
retroações e interferências. Dispondo de modo 
privado, o CDM 08 GSM facilita ao condutor  
telefonar no autocarro. Os telefonemas ocorrem 
exclusivamente entre o condutor e o interlocutor, 
não sendo transmitidas através dos altifalantes da 
cabina.

¡	Microfone dinâmico
¡	Seguro e confortável através de suporte rígido 
 e pescoço flexível do microfone
¡	Montagem opcionalmente à esquerda ou à   
 direita (com acessórios opcionais) no banco   
 do condutor

Opcionalmente disponível com o CDM 08 GSM
¡	Telefone mãos-livres com dispositivo    
 mãos-livres GSM à venda no mercado

¡	Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
¡	Resposta em frequência: 100 a 12 000 Hz
¡	Diâmetro do pescoço de cisne: 6 mm
¡	Comprimento total: 500 mm

Microfone de mão Bosch 
BHM 09 S
O BHM 09 S foi especialmente desenvolvido para o 
uso profissional num sistema multimédia para 
autocarros da Bosch. O BHM 09 S facilita ao guia 
transmitir a qualquer momento informações para os 
passageiros. 
A grande variedade de acessórios permite um 
arrumo seguro do microfone na cabina do condutor 
e proporciona bastante espaço para a livre 
movimentação dos acompanhantes de viagem.

¡	Microfone dinâmico
¡	Quebra-vento integrado

¡	Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
¡	Resposta em frequência: 100 a 10 000 Hz
¡	Comprimento total: 138 mm

Microfone pescoço de cisne Bosch
BGM 09
Com o microfone pescoço de cisne estável 
BGM 09, o condutor pode fazer anúncios a 
qualquer momento, mesmo quando o sistema 
multimédia está desligado.

¡	Microfone dinâmico
¡	Quebra-vento integrado

Opcionalmente disponível com o BGM 09 S
¡	Comando a pedal para ativar o microfone

¡	Temperatura em serviço: -20 °C a +70 °C
¡	Resposta em frequência: 100 a 10 000 Hz
¡	Diâmetro do pescoço de cisne: 6 mm
¡	Comprimento total: 800 mm

Os microfones da Bosch atendem perfeitamente as necessi-
dades do condutor e do guia. Combinam design ergonómico 
e orientação pelo utente com uma ampla gama de funções e 
excelente som.

Acessórios Coach
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O microfone é compatível com os sistemas 
multimédia da Bosch desenvolvidos 
para autocarros:
¡	Coach Professional Line 3
¡	Coach Infotainment series
¡	Coach smartInfotainment series
¡	CMS
¡	CR 24
¡	MR 12
¡	CAD 12
¡	Coach AudioAmplifier 12.24

Coach ChargingStation D
A Coach ChargingStation D (Dashboard) posiciona 
o Coach WirelessMicrophone  em lugar seguro 
na cabina do condutor. Esta estação de carga 
destina-se à montagem no painel de instrumentos 
de autocarros de turismo com uma rede de bordo 
12 e 24 V.

Componentes fornecidos
¡	Estação de carga (bipartida, pré-montada)
¡	Cabo de ligação (incluindo kit de montagem)

Coach ChargingStation W
A Coach ChargingStation W (Wall) é uma opção 
adicional para o WirelessMicrophone. Esta 
estação de carga destina-se à montagem na 
parede de autocarros de turismo com uma rede 
de bordo de 12 e 24 V.

Componentes fornecidos
¡	Estação de carga (bipartida, pré-montada)
¡	Placa de base
¡	parafusos (para a fixação da estação de carga 
 na placa de base)
¡	Cabo de ligação (incluindo kit de montagem)

¡	Tensão de serviço: 9 V a 36 V
¡	Temperatura em serviço: -30 °C a +70 °C
¡	Faixa de frequências UE: 863 a 865 MHz
¡	Faixa de frequências áudio: 
 Estação recetora 150 Hz a 6,5 kHz
 Microfone de mão 50 Hz a 12 kHz
¡	Dimensões da estação recetora: 
 aprox. 188 x 82 x 126 mm
¡	Peso da estação recetora: 290 g
¡	Peso do microfone de mão:  
 sem pilhas/pilhas recarregáveis 240 g
 com pilhas/pilhas recarregáveis: 282 g

A Coach ChargingStation recarrega o seu microfone de forma 
automática e rápida. Graças ao suporte integrado, a estação 
pode ser arrumada em lugar seguro durante a viagem.

Coach WirelessMicrophone
Este microfone sem fios destina-se à utilização profissional no autocarro de turismo. O microfone oferece ao 
acompanhante espaço suficiente para se mover livremente e para transmitir informações sem um estorvo.

Acessórios Coach
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Gama de produtos
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Coach infortainment series

Número de artigo Página

Center CM-C 19 UE 7 620 350 070 6

Center CM-C 19 NAFTA 7 620 350 071 6

Center CM-C 19 México 7 620 350 076 6

ControlPanel CM-X 19 7 620 200 071 7

Amplificador CM-A 19 7 620 200 072 8

USB CM-Hub 7 620 200 073 9

CameraPort CM-P 19 7 620 500 075 10

Glasses CM-G 22" 7 620 310 073 11

Glasses CM-G 27" 7 620 310 074 11

FixedHolder CM-HR (tejadilho) 7 620 340 031 11

FixedHolder CM-HW (parede) 7 620 340 033 11

SwivelHolder CM-HS 7 620 340 032 11

Roteador CM-R 19 UE 7 620 320 032 12

Roteador CM-R 19 NAFTA 7 620 320 034 12

Coach smartInfotainment series

Coach smartRadio Número de artigo Página

Coach smartRadio 7 620 210 042 16

Coach smartRadio sem BT 7 620 210 044 16

Coach smartRadio NAFTA 7 620 210 043 16

Coach smartPanel 7 620 210 041 17

Coach smartPanel NAFTA 7 620 210 046 17

Vídeo Coach

LCD design de autocarro de 19 polegadas 7 620 310 077 18

Monitor basculante de 19 polegadas 7 620 310 087 18

Fixação para monitor basculante 19” LCD-LED premium 7 620 340 001

Kit de imãs de 19 polegadas, 20,0 mm 7 620 270 003

DVB-T2 Tuner Gen 2 7 620 320 035 19

Ecrã de cockpit de 7 polegadas 7 620 310 071 13

Leitor de vídeo DVD 08 C (RC2) 7 620 320 024 20

Leitor de vídeo DVD 08 C (RC5) 7 620 320 028 20

Distribuidor VGA 7 620 330 005 21

Amplificador de vídeo 7 620 330 007 21

Comutador de câmara para até 4 entradas de câmara 7 620 500 004 21



Cabos accessórios Coach

Coach Infotainment series Número de artigo

Cabo CM-C – CM-X CAN – 2 m 7 620 280 111

Cabo CM-C – equipamento USB – 1,5 m 7 620 280 112

Cabo elétrico CM-C – CM-A Audio – 1,7 m 7 620 280 113

Cabo elétrico CM-C – CM-A Audio – 5 m 7 620 280 114

Cabo elétrico CM-C – CM-A Audio – 8 m 7 620 280 115

Cabo CM-C – CM-P Video – 1,7 m 7 620 280 116

Cabo CM-C – CM-P Video – 5 m 7 620 280 117

Cabo CM-C – CM-P Video – 8 m 7 620 280 118

Cabo CM-C – CM-P Video – 0,5 m 7 620 280 119

Cabo CM-C – concentrador CM – 0,5 m 7 620 280 127

Cabo CM-P – CAN câmara análoga – 0,25 m 7 620 280 120

Cabo CM-P – HDMI equipamento de utente – 2 m 7 620 280 121

Cabo CM-P – HDMI equipamento de utente – 3,5 m 7 620 280 122

Cabo CM-P – equipamento USB  – 1,5 m 7 620 280 126

Cabo CM-P – equipamento USB – 2 m 7 620 280 128

Cabo elétrico DVB-T2 Tuner - 0,3 m 7 620 280 129  

DVB-T2 Tuner  – cabo HDMI  CM-P 7 620 280 130  

Cabo adaptador Molex-MCP – 0,5 m 7 620 280 125

Tampa cega USB 7 620 280 150

Estrutura de montagem Center CM-C 19 7 620 270 013

Barra de distanciamento 7 620 270 015
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Gama de produtos

Coach smartInfotainment series

Ligação Vídeo 7 620 280 109

Ligação média-CAN – 0,5 m 7 620 280 110

Ligação média-CAN – 1,8 m 7 620 280 124

Acessórios Coach

Microfones

Microfone dinâmico para autocarro CDM 08 GSM 7 620 230 018 26

Microfone dinâmico para autocarro CDM 08 7 620 230 019 26

Microfone pescoço de cisne Bosch BGM 09 S 7 620 230 025 27

Microfone pescoço de cisne Bosch BGM 09 7 620 230 024 27

Microfone de mão Bosch BHM 09 S  7 620 230 012 27

Coach WirelessMicrophone                                  7 620 230 020 28

Coach ChargingStation D 7 620 270 011 29

Coach ChargingStation W 7 620 270 012 29

Cantoneiras de fixação para BGM 09/BGM 09 S 7 607 022 001

Comando a pedal para BGM 09/BGM 09 S 7 607 005 710

Clipe de fixação para BHM 09 S 7 620 270 000

Bucha de fixação para BHM 09 S 7 620 270 001

Áudio Coach

Número de artigo Página

Coach AudioAmplifier 12.24 7 620 220 012 22
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Gama de produtos

Fontes de vídeo Número de artigo

Ligação CCS-DVP/sintonizador DVB-T 7 620 280 041

Ligação sintonizador DVB-T isolado – 3,5 m 7 620 280 069

Ligação CPA-Videobox – 7 m 7 620 280 067

Microfones Número de artigo

Extensão com comutador para CDM 04 – 1,3 m 7 620 280 089

Cabo adaptador CM-C 19 – CDM 08 7 620 280 144

Cabo adaptador CM-C 19 – BGM 09 7 620 280 145

Ligação para CDM 04 CCU - banco do condutor – 6 m 7 620 280 090

Extensão para CDM 04 – 1,25 m 7 620 280 092

Extensão para CCS – 6 m 7 620 280 091

Cabo adaptador CCS – BHM 09 S 7 620 280 093

Cabo de ligação para comutador de pé – 0,2 m 7 607 181 001

Cabo em espiral para microfone de mão DIN-Plug – 6 m 7 620 230 113

Extensão DIN Plug – 3 m 7 620 280 107

Cabo em espiral para microfone de mão XLR Plug – 6 m 7 620 230 115

Monitor

Cabo de vídeo monitor-monitor – 10 m 7 607 263 000

Câmara a cores 

Cabo adaptador câmara/conversor – 0,17 m 4 998 101 884
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Ajuda em caso de problemas?
O nosso serviço ao cliente rápido  
e local

A Bosch dispõe de uma rede de estações de serviço em todos os países 
da Europa. Os nossos colaboradores dispõem de conhecimentos 
específicos e têm todo o prazer em ajudar. Para o ajudar rapidamente, 
os problemas técnicos são resolvidos no local. Uma lista atual das nos-
sas estações de serviço está disponível na internet através do endereço: 
www.bosch-professional-systems.com

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1 | 70839 Gerlingen | Germany 
www.bosch.com | www.bosch-professional-systems.com
Salvo alterações técnicas e enquanto disponível
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