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Piyasa liderinden yenilikçi 
teknik ile yolculuk – 
Coach Multimedia Solutions

Mobil iletişim, geleceğe yönelik ürünler ve profesyonel sistem ç
özümleri – Bosch bunları seyahat, şehirler arası ve şehir otobüsleri-
nin yanı sıra minibüsler için de sunmaktadır. Ticari taşıtların ilk 
donanımını sağlayan şirketleri tam kapsamlı Multimedia Solutions ve 
Infotainment olanakları ile donatıyoruz. Akıllı sistemler sayesinde 
daha fazla konfor, güvenlik ve eğlence elde ediyoruz. Bosch tarafın-
dan sunulan teknik ile, araç sürmek zevkli bir deneyime ve yolcu 
bölümü de modern seyahatin tüm avantajlarının mümkün olduğu 3 
boyutlu bir yaşam alanına dönüşüyor. Günümüzün müşterilerinin 
talep ettiği bir parça yaşam kalitesi.



Coach Infotainment series

Coach Infotainment series, en yeni nesil Infotainment sunmaktadır. 
Birbirine kusursuz uyumlu hale getirilmiş ve geçerli tüm OEM standartla-
rına göre sertifikalandırılmış bileşenler ve ayrıca Ethernet AVB üzerinden 
yüksek performanslı sinyal iletimi sayesinde otobüs kabini tekerlekler 
üzerinde hareket eden ve tüm talep ve arzuları karşılayan bir dijital ağa 
dönüşür. Yüksek çözünürlüğe sahip monitörler ve streaming teklifleri ürün 
paketini tamamlar. Coach Infotainment series, tam güncellenebilir olma 
özelliği sayesinde daima geçerli olan bir geleceğe yönelik olma güvenliği-
ni garanti eder ve dünya çapında kullanılabilir.
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Coach Infotainment series

¡	Kokpit ve kabin için iki ayrı ses seviyesi ayar elemanı
¡	En önemli kullanma menülerine hızlı erişim
¡	Seçilmiş modun görsel görüntülenmesi (LED)
¡	Kokpit modunda otomatik geçiş
¡	Coach Center CM-C 19 ile CAN ağ bağlantısı

ControlPanel CM-X 19
Coach Center CM-C 19 ürününe mükemmel bir ek donanım olarak tasarlanmış, rahat 
anlaşılır tertip edilmiş sabit tuşlar ile donatılmış ControlPanel, en önemli sistem işlevlerine 
hızlı ve kolay erişim sağlar. Kokpit, Kabin 1, Kabin 2 ve Kabin 1 + 2 oynatma bölgeleri için 
medya kaynakları ve ayarlar basit mod değiştirme olanağı sayesinde rahatça kontrol ve 
kumanda edilebilir.

¡	NDS tabanlı Embedded Navigation
¡	Video çıkışı (MAP), dijital
¡	HD Traffic
¡	Harita güncellenmesi (7+ yıl)
¡	AM/MW/FM/DAB+ (AB)/SXM, WB (NAFTA)
¡	USB üzerinden ses
¡	Bluetooth 4.1 (BT-Streaming /    
 BT telefon görüşmeleri)

Center CM-C 19
Modern Bosch Head-Unit, tamamen ağ bağlantılı bir sürücü çalışma alanının yolunu 
açıyor. Akıllı telefon entegrasyonu sayesinde, kullanıcının mobil cihazı üzerinden medya 
streaming gibi işlevler ve ağ bağlantılı servisleri kullanıma sunulur. Dijital sistem yapısı 
ve son derece gelişmiş kullanıcı arayüzü (HMI) ile Cockpit-Infotainment yepyeni bir 
deneyim olmaktadır.

¡	MIC girişi (anonslar / telefon görüşmeleri)
¡	Özel modu (CDM08 GSM donanımlı)
¡	7”-Touch-Display / Full-Touch-Control
¡	Kokpit ve kabin için entegre edilmiş HMI
¡	Apple sertifikalı (made for iPod/iPhone)
¡	USB üzerinden yazılım güncellenmesi
¡	CAN ağı
¡	Video girişi (CVBS), analog
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Coach Infotainment series

¡	D sınıfı performans güçlendirici    
 (6 x 40 W, 6 x 20 W gücüne de ayarlanabilir)
¡	2 x MIC girişi (anonslar)
¡	Mikrofon öncelik devresinin kontrolü
¡	5 x 100Base-T1, entegre edilmiş şalterli
¡	CI bileşenleri için enerji beslemesi
¡	CI sistemi üzerinden güncellemeler
¡	Konuşma donanımı için arayüz

Amplifier CM-A 19
Bosch’un yeni coach amplifikatör ünitesi, üst düzey ses performansı ile etkiliyor – Amplifikatör, 
optimize edilmiş tasarımı sayesinde kristal netliğinde yüksek sesler ve güçlü bir bas sunuyor. 
Yeni amplifikatör ayrıca mikrofon girişleri ve özel mod gibi Coach ürününe özel özellikler de 
sunmaktadır.

¡	USB 2.0
¡	12 V / 24 V ortamı için aktif Hub bağlantı noktası
¡	Azami 2,1 A kadar güvenli şarj işlemi 
¡	Gerilim oynamalarına karşı koruma
¡	1 x USB (HSD) bağlantısından USB Tip A    
 bağlantısına, 2,1 A, OTG
¡	1 x USB (HSD) bağlantısından USB Tip A    
 bağlantısına, 2,1 A, Host

USB CM-Hub
USB CM-Hub ünitesi Coach Infotainment series donanımının bir parçasıdır. CM-C 19 merkezi ve 
sürücünün akıllı cihazları arasında yüksek kaliteli bir USB bağlantısı kurulmasını mümkün kılar 
ve ayrıca bağlı tüm USB cihazları için yüksek şarj akımlarının kullanılabilmesini sağlar. 
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Coach Infotainment series

¡	Kameraları kontrol etmek için merkezi ünite
¡	Analog kameralar için 4 x Video girişi
¡	ETH RJ45, IP kamera için
¡	HDMI girişi, harici video kaynağı için
¡	USB, harici ses/video kaynağı için
¡	Basamaklama (entegre edilmiş 100Base-T1 şalteri)
¡	CAM görüntülerinin değiştirilmesi
¡	Bölünmüş ekran şeklinde görüntüleme, kapı    
 kameraları, kabin izlenmesi için resim işlenmesi

CameraPort CM-P 19
CameraPort CM-P 19, çeşitli analog kameraların IP ağına bağlanmasını sağlar. 
CameraPort CM-P 19, girişleri kendisine atanmış video kanallarına ayarlar, video sinyallerini 
otomatik olarak değiştirir ve kaynakları bir bölünmüş ekran modunda toplar.

¡	Yüksek çözünürlüğe sahip LED-TFT ekran
¡	Çözünürlük: 1920 x 1080 Piksel
¡	AVB üzerinden 100Base-T1 tabanlı sinyal iletimi
¡	Basamaklama (entegre edilmiş 100Base-T1 şalteri)
¡	 İşletme ısı derecesi: 0 °C - +65 °C arasında işletme ısı derecesi /    
 donanımın korunması için aktif ısı derecesi yönetimi
¡	Profesyonel dizayn (fırçalanmış alüminyum imajı)
¡	Optimize edilmiş ağırlıkta dizayn
¡	Umumi mesnet tasarımı / sabit veya elektronik çevrilebilir montaj 
 – FixedHolder CM-HR
 – FixedHolder CM-HW
 – SwivelHolder CM-HS (sadece 22" monitör)

Glasses CM-G 22"
Glasses CM-G 27"
Bosch’un yeni Coach monitörleri, Coach piyasası için üretilen LCD monitörlerinde tamamen yeni standartlar 
belirlemektedir. HD çözünürlülüğü ve Automotive Ethernet (100Base-T1) üzerinden yüksek kaliteli sinyal 
iletimi sayesinde yolcular şimdiye kadar tanımadıkları bir film duygusu yaşarlar – Bu ürünler, profesyonel 
kullanım için bilinen Bosch güvenirliliğine sahip en güncel monitör teknolojisini kullanıma sunar.
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Coach Infotainment series

¡	WiFi Hotspot / Geniş bant İnternet erişimi
¡	Medya sunucu işlevi    
¡	Kişisel kullanım cihazlarınızda özelleştirilmiş   
 eğlence için medya streaming (birlikte   
 çalıştığımız partnerler üzerinden medya   
 servisi)
¡	Ağ bağlantılı servisler (tur ve seyahat bilgileri)
¡	2 x SIM yuvası, öncelik ayarı olanaklı
¡	LTE/HSPA+

¡	Yolcuların akıllı cihazlarına sistem tarafından   
 içeriklerin medya streaming işlevi ile iletilmesi
¡	Router belleğindeki içeriklerin medya   
 treaming işlevi ile Infotainment sistemine  
  iletilmesi
¡	2,4 GHz / 5 GHz
¡	DRM içerikleri (Digital Rights Management)
¡	Basamaklandırılabilirlik

Router CM-R 19
coach yönlendirici, hızlı internet erişimi ve otobüsteki her kullanım cihazından LTE üzerinden telsiz 
medya erişimi sağlar. Streaming işlevi sayesinde yerel içeriklere erişim sağlar. 
Yapısına entegre edilen coach yönlendirici, mobil kullanım cihazları ve yerel araç ağı arasında çalışan 
ağ bağlantılı bir sistem geçiş yeri ödevini üstlenir.

¡	Video formatları:
 – 1920 x 1080 x 30 p
¡	Çözünürlük:
 – NTSC: 720 x 480 x 60i
 – PAL: 720 x 576 x 50i
¡	Ses formatları:
 – 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 (32 bit desteği olmadan)
 – Dolby Digital Plus (DD+, 32 bit desteği   
  olmadan)
¡	OSD menü lisanları: Almanca, İngilizce,   
 Fransızca, İspanyolca, İtalyanca
¡	İşletme gerilimi: 12/24 V

 

¡	OSD menüsü ve IR uzaktan kumanda
¡	Mobil DVB-T2 TV yayını alınması   
¡	Ek ses / video kaynağı için bağlantı seçeneği
¡	FBAS video çıkışı işletme gerilimi 12 / 24 V
¡	CI yuvası
¡	USB girişi, ses / video kaynakları için
¡	HDMI girişi, ses / video kaynakları için

DVB-T2 Tuner Gen 2
Mobil TV yayınları dijital olmalıdır, arızasız alınabilmelidir ve kusursuz resim kalitesi sunmalıdır. Bosch marka 
DVB-T2 Tuner, seyahat otobüsleri için HD kalitede kullanım sağlayan ilk cihazlardandır. Entegre edilmiş USB 
port üzerinden sadece yazılım güncellenmesi sağlanmaz, aynı zamanda ses ve görüntü verileri de otobüs 
sistemine beslenebilir. 
Ayrıca başka ses ve görüntü kaynakları da DVB-T2 Tuner donanımına bağlanabilir ve bir uzaktan kumanda 
üzerinden kontrol edilebilir. Bir çok ülkeden geçilen yolculuklarda da en iyi kalitede şifreli TV yayını alınması, 
entegre edilmiş CI yuvası sayesinde garanti edilir. DVB-T2 Tuner, bağımsız bir çözüm olarak Coach smartInfota-
inment series ile uyumlu olduğu kadar, Coach Infotainment series ürününün bir parçası olarak, CameraPort 
CM-P 19’a da bağlanabilir.



Coach smartInfotainment series

Ağ bağlantılı medya işlevlerinde piyasa lideri olan Bosch, tüm ilk 
donanımı sağlayan şirketler için seyahat etmeyi daha keyifli hale 
getiren sistemler sunmaktadır: DAB+ özelliği, ürettiğimiz Coach 
smartInfotainment series tarafından desteklendiği gibi, streaming ve 
telefon görüşmeleri için Bluetooth özelliği sunar. Yolcu kabinindeki 
medya oynatımı, çeşitli ses ve görüntü kaynakları, özelleştirilmiş şekilde 
etkinleştirilebilen içerikler ve en iyi görüntü kalitesi ile yeni bir seviyeye 
taşınır. Sürücü ve yolcu için smartInfotainment demek, modern bir 
heyecan yaşama yönetimi demektir.
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Coach smartInfotainment series

¡	Ekran rengi: turuncu
¡	Tek satırlık Dot-Matrix ekran
¡	2 x 40 Watt çıkış gücüne (seçmeli olarak   
 2 x 20 Watt değerine ayarlanabilir) sahip,   
 entegre edilmiş D sınıfı güçlendirici 
¡	Radyo: FM, AM, SW, DAB+
¡	USB bağlantısı (Tip A)
¡	Ön kapakta 1 x AUX-IN bağlantısı ve arka tarafta  
 1 x AUX-IN bağlantısı  
¡	SD kartı (mini)
¡	Bluetooth üzerinden telefonlaşma ve medya   
 streaming
¡	Özel mod işlevi ve USB üzerinden şarj etme
¡	2 mikrofon bağlantısı 
¡	Coach smartPanel ünitesinin Tandem çıkış   
 üzerinden bağlanması 
¡	CAN ağı
¡	USB üzerinden yazılım güncellenmesi

¡	Tuner frekans aralığı (yerel bölgeye bağlı): 
 – FM: 87,5 - 108 MHz 
 – AM/MW: 531 - 1 602 kHz 
 – DAB (Bant III) 174,928 - 329,200 MHz
 – SW: 3 900 - 4 000 kHz
   5 850 - 6 300 kHz
   7 095 - 7 500 kHz
   9 325 - 9 950 kHz

¡	İşletme gerilimi: 24 V
¡	İşletme ısı derecesi: –20 °C - +70 °C
¡	Aldığı kapalı devre akımı: < 0,5 mA
¡	Format: 1-DIN
¡	Ağırlık: 1 070 g

¡	İşletme gerilimi: 24 V
¡	İşletme ısı derecesi: –20 °C - +70 °C
¡	Ağırlık: 1 040 g

¡	Ekran rengi: turuncu
¡	Tek satırlık Dot-Matrix ekran
¡	4 x 40 Watt çıkış gücüne (seçmeli olarak   
 4 x 20 Watt değerine ayarlanabilir) sahip, entegre  
 edilmiş Class-D güçlendirici
¡	Ses ve görüntü için USB bağlantısı (Tip A)
¡	Harici bir ses/görüntü kaynağı bağlantısı için ön  
 kapakta 1 x AUX-IN bağlantısı ve arka tarafta   
 1 x AUX-IN bağlantısı
¡	Ses ve görüntü için SD kartı (mini)
¡	Anonslar için 2 x mikrofon bağlantısı
¡	CAN üzerinden DVB-T2 Tuner kullanımı
¡	Coach smartRadio ile Tandem işletme
¡	CAN ağı
¡	USB üzerinden yazılım güncellenmesi 

Coach smartRadio
Coach smartRadio farklı ortamlar için birden fazla giriş sunar. Bluetooth-Audio-Streaming ve ayrıca güvenli 
ve rahat eller serbest işlevi, Coach smartRadio ürününü sevilen bir medya ortamları üstü bir donanım yapar.
CAN bağlantısı ve akıllı telefon entegrasyon olanağı sayesinde aracın mevcut koşullarına uyum sağlar.

Coach smartPanel
Otobüs kabininden pano, kolayca, algılanabilirce ve bu sayede güvenli bir şekilde kullanılabilir. Hassas 
tasarımı, araç kokpit ortamındaki iç donanıma uyumlu bir entegrasyon sağlar. Coach smartPanel, Coach 
smartRadio ile birlikte Tandem (çift) işlevi üzerinden her isteği karşılayan bir yekpare otobüs sistemi 
oluşturur.
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Coach video

¡	VGA arayüzü
¡	Resim diyagonali: 475 mm
¡	Resim formatı: 16:10
¡	Bakış açısı (Y/D): ±80° / ±80°
¡	Çözünürlük: 1 440 x 900 Piksel
¡	LCD parlaklığı: ≥ 250 cd/m²
¡	Sistem: PAL, SECAM, NTSC
¡	Ayar parametreleri: Başlangıç logosu, parlaklık,  
 kontrast, renk doyumu, renk tonu, nihai direnç  
 etkinleştirilmesi, 4 x format ayarı

¡	İşletme gerilimi: 12/24 V
¡	İşletme ısı derecesi: 0 °C - +50 °C /    
 Isı derecesi yönetim işlevi
¡	Ebatlar (G x Y x D): 440,5 x 282 x 40,9 mm
¡	Ağırlık: 4 700 g

19" LCD coach dizayn
VGA arayüzlü ve Capture-Logo işlevli bu aşağı 
açılan monitör, keskin ve yüksek kontrastlı
görüntüler üretir. Sahip olduğu 16:9 format 
sinema duygusu yaşatır. Yolcuya göre ideal
ayarlanmış bakış açısı sayesinde her koltuktan
en iyi görüş olanağı sağlanır.

¡	VGA arayüzü
¡	Resim diyagonali: 475 mm
¡	Resim formatı: 16:10
¡	Bakış açısı (Y/D): ±80°/±80°
¡	Çözünürlük: 1 440 x 900 Piksel
¡	LCD parlaklığı: ≥ 250 cd/m²
¡	Sistem: PAL, SECAM, NTSC
¡	Ayar parametreleri: Başlangıç logosu, parlaklık,  
 kontrast, renk doyumu, renk tonu, nihai direnç  
 etkinleştirilmesi, 4 x format ayarı

¡	İşletme gerilimi: 12/24 V
¡	İşletme ısı derecesi: 0 °C - +50 °C / Isı derece 
 si yönetim işlevi
¡	Ebatlar (G x Y x D): 489 x 347 x 47 mm
¡	Ağırlık: 7 000 g

19" LCD coach dizayn
19" LCD coach dizayn monitor, patentli kayar 
kuplajı sayesinde koridora yasal olarak kurulmaya 
elverişlidir (ECE R107). Hassas mekanik yapısı 
sayesinde tehlikeli bir durumda kolayca ileri ve 
geri çevrilebilir. Bu monitörde de bir VGA arayüzü 
ve yolculara göre ideal ayarlanmış bir bakış açısı 
öngörülmüştür. Müşteriye özel bir logo istenilir-
se ekranın başlangıç görüntüsü olarak monitöre 
beslenebilir.

¡	Resim diyagonali: 180 mm
¡	Resim formatı: 5:3
¡	Bakış açısı: (Y/D): + / -65° / + / -55°
¡	60 Hz için çözünürlük: 88 x 480 Piksel
¡	LCD parlaklığı: 350 cd/m²
¡	Sistem: PAL, NTSC, SECAM
¡	Ayar parametreleri: Parlaklık, kontrast, renk  
 doyumu, renk tonu, format

¡	İşletme gerilimi: 12/24 V
¡	İşletme ısı derecesi: –20 °C - +66 °C
¡	Ebatlar (G x Y x D): 188 x 120 x 50 mm
¡	Ağırlık: 720 g

7" Kokpit ekranı
7" Kokpit ekranı, sürücü çalışma yerine montaj 
için tasarlanmış bir LCD monitördür. Coach 
smartInfotainment series sistemi ile birlikte 
7" Kokpit ekranı ayrıca seyahat otobüsünde kapı 
denetimini gerçekleştirir. 
Ekran esnektir ve araç içinde birçok yere entegre 
edilebilir. Entegre edilmiş kızılötesi sensör 
üzerinden Coach smartInfotainment series sistemi  
ayrı bir uzaktan kumanda ile kumanda edilebilir.



VGA ayırıcı
VGA ayırıcı ile, VGA arayüzlü birden fazla monitör 
ortak bir bilgisayara bağlanabilir.

¡	İşletme gerilimi: 12/24 V
¡	İşletme ısı derecesi: –20 °C - +70 °C
¡	Ebatlar (G x Y x D): 139 x 29 x 67 mm
¡	Ağırlık: 225 g

¡	İşletme gerilimi: 24 V
¡	İşletme ısı derecesi: –20 °C - +70 °C
¡	Ebatlar (G x Y x D): 140,5 x 29,3 x 82,5 mm
¡	Ağırlık: 250 g

Kamera dönüştürücü
Kamera dönüştürücü, doğrudan 12 veya 24 V araç 
ağına entegre edilebilir. Azami dört bağlı kamerayı 
ve seçmeli bir monitörü 12 V sabit gerilim ile 
besler. Kamera dönüştürücü manuel kullanılabilir.

¡	İşletme gerilimi: 12/24 V
¡	İşletme ısı derecesi: –20 °C - +70 °C
¡	Ebatlar (G x Y x D): 180 x 26 x 108 mm
¡	Ağırlık: 414 g

¡	Ekran rengi: Kırmızı
¡	Mevcut bölgesel kodları olan DVD / CD / MP3  
 sürücüsü: RC1, RC2, RC4, RC5
¡	Alt yazı işlevi
¡	İkinci video kaynağı (Sat TV, DVB-T) için hat   
 girişi (Line-In)
¡	Ayrı bir IR alıcısı (seçmeli alınabilir) üzerinden  
 rahat kumanda

¡	İşletme gerilimi: 24 V
¡	İşletme ısı derecesi: –20 °C - +70 °C
¡	Format: 1-DIN
¡	Ağırlık: 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.

Yolcularınızın sorunsuz film zevkine varabilmesini sağlıyoruz. Bütün 

Bosch video bileşenleri birbirine uyumludur, algısal kullanılır ve bu 

yüzden her seyahat otobüsünde sevilen bir yol dostudur.
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Coach video

DVD video oynatıcı DVP 08 C
Sezgisel teknik ve dayanıklı bileşenler, araçlar için tasarlanmış bu DVD video oynatıcı donanımını her 
otobüste uzun ömürlü ve popüler bir ürün haline getirir. Bu sürücü bir yük belleği (Last-Memory) işlevi ile 
donatılmıştır ve doğrudan seçme işlevi ile desteklenen her dilde alt yazıların gösterilmesi sağlanabilir.

Video güçlendirici
Bu güçlendirici, aynı anda birden fazla monitör 
kullanılıyor olsa da, sabit bir şekilde resimlerin 
kaliteli olmasını sağlar.
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¡	2 x 20 Watt çıkış gücü
¡	Sınırsız ve isteğe bağlı montaj konumu
¡	İşletme gerilimi: 12 V / 24 V
¡	İşletme ısı derecesi: –20 °C - +70 °C
¡	Ebatlar (G x Y x D): 167 x 55 x 97,5 mm
¡	Ağırlık: 670 g

Coach AudioAmplifier 12.24
12 ve 24 V araç şebekesine sahip tüm otobüslere uyan mikrofon güçlendirici Coach AudioAmplifier 
12.24, iki bağlantıya sahiptir ve anonsların tok ve güçlü bir tını ile sunulmasını sağlar. Seviye ayarı 
üzerinden ek olarak her iki mikrofon için ses çıkış kalitesi dengelenebilir. Anonsların öncelikli olması 
isteniyorsa, entegre edilmiş öncelik devresi kullanılabilir.

Coach ses



Kolayca genişletin – 
Coach aksesuarları

Uzun tecrübeye sahip bir sistem teslimatçısı olan Bosch, size daima 
uygun aksesuarlar sunar. Mikrofon, hoparlör veya özel kablolar – Burada, 
sisteminiz için ne gerekiyorsa bulabilirsiniz.
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Coach dinamik mikrofon
CDM 08/CDM 08 GSM
CDM 08 ve CDM 08 GSM mikrofonları seyir 
esnasında anons yapılmasını çok basitleştirir. 
Şeklinin değiştirilebilir olması sayesinde bu 
mikrofon sürücünün ergonomisine uygun kılınabilir. 
Yenilikçi mikrofan kafası ses geri beslenmesini ve 
parazitlenmeyi önler. 
CDM 08 GSM ek olarak özel modunda telefonlaş-
mayı mümkün kılar. Konuşma içeriği sadece sürücü 
ve telefon eden arasında kalır ve kokpit hoparlörü 
üzerinden aktarılmaz.

¡	Dinamik mikrofon
¡	Sertleştirilmiş mikrofon tabanı ve esnek   
 mikrofon boynu sayesinde güvenli ve konforlu
¡	Montaj işlemi sürücü koltuğunda sola veya   
 sağa yapılabilir (seçmeli alınabilen aksesuar   
 ile)

CDM 08 GSM ünitesinde seçmeli
¡	Piyasadaki normal GSM eller serbest donanımı  
 ile eller serbest telefonlaşma

¡	İşletme ısı derecesi: –20 °C - +70 °C
¡	İletim aralığı: 100 - 12 000 Hz
¡	Kuğu boynu çapı: 6 mm
 Toplam uzunluk: 500 mm

Bosch elde mikrofonu 
BHM 09 S
BHM 09 S, özellikle bir Bosch-coach-multimedia 
sisteminde profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. 
BHM 09 S ile seyahat rehberinin anonsları her 
zaman sorunsuz gerçekleşir. Kapsamlı aksesuar 
donanımı sayesinde mikrofonun kokpitte güvenli 
muhafaza edilmesinin yanı sıra, sürücü de yeterli 
hareket özgürlüğüne sahiptir.

¡	Dinamik mikrofon
¡	Entegre rüzgar siperi

¡	İşletme ısı derecesi: –20 °C - +70 °C
¡	İletim aralığı: 100 - 10 000 Hz
¡	Toplam uzunluk: 138 mm

Bosch kaz boynu mikrofon 
BGM 09
Sürücü, sağlam kuğu boynu mikrofon BGM 09 ile 
her zaman, hatta multimedya sistemi kapalı 
olduğunda da anons yapabilir.

¡	Dinamik mikrofon
¡	Entegre rüzgar siperi

BGM 09 S ünitesinde seçmeli
¡	Mikrofonu etkinleştirmek için ayak şalteri

¡	İşletme ısı derecesi: –20 °C - +70 °C
¡	İletim aralığı: 100 - 10 000 Hz
¡	Kuğu boynu çapı: 6 mm
¡	Toplam uzunluk: 800 mm

Bosch mikrofonları tamamen sürücüye ve seyahat rehberine 

göre ayarlanmıştır. Ergonomik dizayn ve kullanıcı odaklı 

tasarım, çok kapsamlı işlevler ve mükemmel tını ile 

genişletilir.

Coach aksesuarları
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Mikrofon, Bosch multimedya bus sistemleri ve 
radyoları ile uyumludur:
¡	Coach Professional Line 3
¡	Coach Infotainment series
¡	Coach smartInfotainment series
¡	CMS
¡	CR 24
¡	MR 12
¡	CAD 12
¡	Coach AudioAmplifier 12.24

Coach ChargingStation D
Coach ChargingStation D (Dashboard) sayesinde 
Coach WirelessMicrophone güvenli bir şekilde 
kokpit alanında konumlandırılır. Bu şarj istasyonu, 
12 ve 24 V şebeke gerilimine sahip seyahat oto-
büslerin gösterge panosuna monte edilmek için 
tasarlanmıştır.

Teslimat kapsamı
¡	Şarj istasyonu (2 parça, ön montajı yapılmış)
¡	Bağlantı kablosu (montaj seti dâhil)

Coach ChargingStation W
Coach ChargingStation W (Wall), Coach Wireless
Microphone için diğer bir seçenektir. Bu şarj istasy-
onu, 12 ve 24 V şebeke gerilimine sahip seyahat 
otobüslerinde yan yüzlere monte edilmek için 
tasarlanmıştır.

Teslimat kapsamı
¡	Şarj istasyonu (2 parça, ön montajı yapılmış)
¡	Ana plaka
¡	6 cıvata (şarj istasyonunu ana plakaya s
 abitlemek için)
¡	Bağlantı kablosu (montaj seti dâhil)

¡	İşletme gerilimi: 9 V - 36 V
¡	İşletme ısı derecesi: -30 °C - +70 °C
¡	Frekans aralığı AB: 863 - 865 MHz
¡	Ses frekans aralığı: Alıcı istasyonu 150 Hz - 6,5 kHz   
 Mobil mikrofon 50 Hz - 12 kHz
¡	Alıcı istasyonu ebatları: Yakl. 188 x 82 x 126 mm
¡	Alıcı istasyonu ağırlığı: 290 g
¡	Mobil mikrofon ağırlığı: Aküler / piller hariç 240 g   
 Aküler / piller dâhil 282 g

Coach ChargingStation, mikrofonlarınızı otomatik ve hızlı bir 
şekilde yeniden şarj eder. Bu düzenek ile seyir esnasında da 
güvenli muhafaza sağlanır.

Coach WirelessMicrophone 
Bu kablosuz mikrofon, seyahat otobüsünde profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. 
Mikrofon, seyahat kılavuzuna geniş bir hareket özgürlüğü ve arızasız bir yayın yapma olanağı sağlar.

Coach aksesuarları
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Coach infortainment series

Coach Infotainment series Artİkel numarası Sayfa

Center CM-C 19 AB 7 620 350 070 6

Center CM-C 19 NAFTA 7 620 350 071 6

Center CM-C 19 Meksika 7 620 350 076 6

ControlPanel CM-X 19 7 620 200 071 7

Amplifier 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 (tavan) 7 620 340 031 11

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

SwivelHolder CM-HS 7 620 340 032 11

Router CM-R 19 EU 7 620 320 032 12

Router CM-R 19 NAFTA 7 620 320 034 12

Coach smartInfotainment series

Coach smartRadio Artİkel numarası Sayfa

Coach smartRadio 7 620 210 042 16

Coach smartRadio - BT yok 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

Coach video

19" LCD coach dizayn 7 620 310 077 18

19" aşağı açılan monitör 7 620 310 087 18

19" LCD-LED premium çevrilebilir monitör için mesnet 7 620 340 001

Mıknatıs seti 19" 20,0 mm 7 620 270 003

7" Kokpit ekranı 7 620 310 071 19

DVB-T2 Tuner Gen 2 7 620 320 035 13

DVD video oynatıcı DVP 08 C (RC2) 7 620 320 024 20

DVD video oynatıcı DVP 08 C (RC5) 7 620 320 028 20

VGA ayırıcı 7 620 330 005 21

Video güçlendirici 7 620 330 007 21

Azami 4 kamera bağlantısı için kamera değiştirici 7 620 500 004 21
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Coach aksesuar kablolari

Coach Infotainment series Artİkel numarası

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

CM-C – USB cihazı USB kablosu – 1,5 m 7 620 280 112

CM-C – CM-A Audio Power kablosu – 1,7 m 7 620 280 113

CM-C – CM-A Audio Power kablosu – 5 m 7 620 280 114

CM-C – CM-A Audio Power kablosu – 8 m 7 620 280 115

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

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

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

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

CM-C – CM-Hub kablosu – 1,5 m 7 620 280 127

CM-P – Analog kamera CAN kablosu – 0,25 m 7 620 280 120

CM-P – Kullanıcı cihazı HDMI kablosu – 2 m 7 620 280 121

CM-P – Kullanıcı cihazı HDMI kablosu – 3,5 m 7 620 280 122

CM-P – USB cihazı USB kablosu – 1,5 m 7 620 280 126

CM-P – USB cihazı USB kablosu – 2 m 7 620 280 128

DVB-T2 güç kaynağı kablosu - 0,3 m 7 620 280 129  

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

Molex-MCP adaptör kablosu – 0,5 m 7 620 280 125

USB Blind Cover 7 620 280 150

Montaj çerçevesi Center CM-C 19 7 620 270 013

Mesafe çubuğu 7 620 270 015

Coach aksesuarları

Mİkrofonlar

Coach dinamik mikrofon CDM 08 GSM 7 620 230 018 26

Coach dinamik mikrofon CDM 08 7 620 230 019 26

Bosch kaz boynu mikrofon BGM 09 S 7 620 230 025 27

Bosch kaz boynu mikrofon BGM 09 7 620 230 024 27

Bosch elde mikrofonu 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

BGM 09/BGM 09 S için sabitleme köşebendi 7 607 022 001

BGM 09/BGM 09 S için ayak şalteri 7 607 005 710

BHM 09 S için sabitleme klipsi 7 620 270 000

BHM 09 S için sabitleme kovanı 7 620 270 001

Coach ses

 Artİkel numarası Sayfa

Coach AudioAmplifier 12.24 7 620 220 012 22

Coach smartInfotainment series

Bağlantı Video 7 620 280 109

Bağlantı Media-CAN – 0,5 m 7 620 280 110

Bağlantı Media-CAN – 1,8 m 7 620 280 124
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Mikrofonlar Artİkel numarası

CDM 04 için şalterli kablo uzatma parçası – 1,3 m 7 620 280 089

Adaptör kablosu CM-C 19 – CDM 08 7 620 280 144

Adaptör kablosu CM-C 19 – BGM 09 7 620 280 145

CDM 04 CCU için sürücü koltuğu için bağlantı – 6 m 7 620 280 090

CDM 04 için kablo uzatma parçası  – 1,25 m 7 620 280 092

CCS için kablo uzatma parçası – 6 m 7 620 280 091

Adaptör Kablosu CCS – BHM 09 S 7 620 280 093

Ayak şalteri için bağlantı kablosu – 0,2 m 7 607 181 001

El mikrofonu için spiral kablo DIN-Plug – 6 m 7 620 230 113

DIN Plug kablo uzatma parçası – 3 m 7 620 280 107

El mikrofonu için spiral kablo XLR Plug – 6 m 7 620 230 115

Video kaynaklari Artİkel numarası

Bağlantı CCS-DVP/DVB-T-Tuner 7 620 280 041

Bağlantı DVB-T-Tuner Standalone – 3,5 m 7 620 280 069

Bağlantı CPA-Videobox – 7 m 7 620 280 067

Monitör

Monitör-Monitör video kablosu – 10 m 7 607 263 000

Renklİ kamera 

Kamera/Dönüştürücü adaptör kablosu – 0,17 m 4 998 101 884
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Problemlerde yardım mı gerekiyor? 
Yerinde hızlı servisimiz

Bosch, tüm Avrupa seyahat ülkelerinde bir servis istasyonu ağına sahiptir. 
Uzman teknik bilgi sahibi elemanlar size orada memnuniyetle yardım edecek-
tir. Hızlı bir şekilde yeniden mobil olabilmeniz için teknik problemler yerinde 
çözülür. Servis partnerlerimizin güncel bir listesine İnternet üzerinden erişe-
bilirsiniz: www.bosch-professional-systems.com

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1 | 70839 Gerlingen | Germany 
www.bosch.com | www.bosch-professional-systems.com
Teslimat olanaklarında ve teknik değişiklikler yapma hakkımız saklıdır
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