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Model

Technické údaje

Cena vč. DPH

HD SPLIT 12

Rozbočovač HDMI signálu z 1 zdroje do 2 výstupů, podpora HDMI 1.4,
Full HD, 3D, Deep Colour 36bit, Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio,
délka vstupního kabelu 20cm

HD SPLIT 14

Rozbočovač HDMI signálu z 1 zdroje do 4 výstupů, podpora HDMI 1.4,
Full HD, 3D, Deep Colour 36bit, Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio,
napájecí adaptér

HD SWITCH 31

Přepínač HDMI signálů ze 3 zdrojů do 1 výstupu, podpora HDMI 1.4,
Full HD, 3D, Deep Colour 36bit, Dolby TrueHD i DTS-HD, přepínač slouží
také jako repeater a je tedy možné připojit až 20m kabely na vstup a
každý výstup, přenos IR signálů ke zdrojovým přístrojům, napájecí
adaptér, DO

1 399,-

HD SWITCH 51

Přepínač HDMI signálů z 5 zdrojů do 1 výstupu, podpora HDMI 1.4, Full
HD, 3D, Deep Colour 36bit, Dolby TrueHD i DTS-HD, přepínač slouží
také jako repeater a je tedy možné připojit až 20m kabely na vstup a
každý výstup, přenos IR signálů ke zdrojovým přístrojům, napájecí
adaptér, DO

1 699,-

HD IK 30

HDMI adapter pro přenos IR povelů po HDMI kabelu, lze použít
samostatně na jeden kabel nebo v kombinaci s HD SWITCH 31 (51),
součástí balení je 1ks IR recieveru a 1ks IR emiteru, dva provozní módy:
CEC nebo IR

1 999,-

2 999,-

1 399,VLHD 30

Sada pro společný bezdrátový přenos HDMI a USB signálu, přenos v HD
kvalitě 1080p na vzdálenost až 30m ve volném prostoru, jinak je přenos
závislý na konstrukci překážek, podpora standardu HDMI 1.3a a HDCP
1.2, EDID a CEC, zpětný bezdrátový přenos IR signálu

VLHD 22

Sada pro bezdrátový přenos HDMI v HD kvalitě 1080p na vzdálenost až
20m ve volném prostoru, jinak je přenos závislý na konstrukci překážek,
na transmiteru volba za dvou HDMI vstupů, zpětný bezdrátový přenos
IR signálu, dálkový ovladač

VL 58

Sada pro bezdrátový přenos analogových AV signálů, přenosová
fregvence 5,8MHz, volba ze 4 možných přenosových kanálů, na
transmiteru volba za dvou analogových vstupů, zpětný bezdrátový
přenos IR signálu

ALDS 58

Sada pro bezdrátový přenos analogového audio signálu, přenosová
fregvence 5,8MHz, vhodné jako bezdrátový přenos signálu k
reproduktorům, přijímač obsahuje výkonový zesilovač 2x40W,
transmiter vstup stereo analog RCA-Cinch

CL 85

Sada pro bezdrátový přenos analogových AV signálů s vestavěným TV
tunerem, přenosová fregvence 2,4MHz, volba ze 4 možných přenosových
kanálů, zpětný bezdrátový přenos IR signálu, v sadě učitelný dálkový
ovladač

SL 18

Sada pro bezdrátový přenos analogových AV signálů pro zařízení
vybavené konektorem SCART, přenosová fregvence 2,4MHz, ideální pro
případ, že AV zařízení není možné umístit u televizoru, zpětný
bezdrátový přenos IR signálu

6 999,-

11 999,-

2 499,-

3 590,-

3 499,-

1 399,-
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VL 88

Sada pro bezdrátový přenos analogových AV signálů, přenosová
fregvence 2,4MHz, volba ze 4 možných přenosových kanálů, na
transmiteru volba za dvou analogových vstupů, zpětný bezdrátový
přenos IR signálu

CV 30RL

Jednoduchý D/A převodník, optický nebo koaxiální digitální vstup
TosLink, stereofonní analogový výstup 2x Cinch, podpora digitálních
signálů až 48kHz/24bit, lze také použít k dekódování digitálního signálu
z domácího kina 5.1 na dvoukanálový analogový signál, napájecí adaptér

BTR 30

Adaptér pro připojení jakéhokoli Bluetooth zařízení k jakémukoli
stereofonnímu zařízení, na adaptéru jsou tlačítka pro základní ovládání
připojeného zařízení, mikrofon a tlačítko vyzvednutí tel. hovoru, výdrž
baterie cca 4hod, dobíjecí USB adaptér

BTS 21

Aktivní reproduktorová sada 2.1 pro připojení jednoho zařízení přes
Bluetooth, na subwooferu také jeden analogový kabelový vstup,
reprosoustavy se subwooferem propojeny kabelem, výkon
15W(subwoofer) + 2x10W(reprosoustavy), kmitočtový rozsah 80Hz20kHz, regulace úrovně nízkých kmitočtů, barva černá lesklá

BTS 30

Bateriový bluetooth reproduktor, dosah až 10m, výdrž baterie cca 8
hodin, rozměr ø8x4cm, 120g

FM 87

Modul pro spojení produktů Apple® s 30-ti pinovým konektorem (starší
verze) s jakýmkoli FM rádiem na pevné frekvenci 87,7MHz, nejvhodnější
ve spojení s autorádiem, nutno zkontrolovat, zda v lokaltě nevysílá silný
vysílač na této frekvenci - může dojít k rušení

FM-iOS

Modul pro spojení produktů Apple® s 30-ti pinovým konektorem (starší
verze) s jakýmkoli FM rádiem na volitelných frekvencích - stačí jen
vyhledat neobsazenou frekvenci, nejvhodnější ve spojení s autorádiem

FM-SP

Modul pro spojení libovolného zařízení se sluchátkovým výstupem Jack
3,5mm s jakýmkoli FM rádiem na volitelných frekvencích - stačí jen
vyhledat neobsazenou frekvenci, nejvhodnější ve spojení s autorádiem

PM 28

Sada pro přenos IR signálu pomocí RF signálu 433,92 MHz, dosah 100m
ve volném prostoru, jinak je přenos závislý na konstrukci překážek,
ideální pro případ, když je zdroj signálu připojen metalicky k TV v jiné
místnosti, ale nelze ovládat jej po IR jelikož není přímá viditelnost

RE 28

Přídavný reciever k výše uvedenému setu - jedním ovladačem lze ovládat
více zařízení ve více místnostech

ST 28

Přídavný transmiter k výše uvedenému setu - jeden přístroj lze ovládat z
více místností více ovladači

PM 10C

Sada pro přenos IR signálu pomocí RF signálu 433,92 MHz, dosah 100m
ve volném prostoru, jinak je přenos závislý na konstrukci překážek,
ideální pro případ, když je zdroj signálu připojen metalicky k TV v jiné
místnosti, ale nelze ovládat jej po IR jelikož není přímá viditelnost

Cena vč. DPH

1 799,-

1 599,-

1 399,-

2 999,-

1 599,-

449,-

599,-

599,-

1 299,-

799,-

799,-

1 099,-
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RE 10C

Přídavný reciever k setu PM 10C - jedním ovladačem lze ovládat více
zařízení ve více místnostech

ST 10C

Přídavný transmiter k setu PM 10C - jeden přístroj lze ovládat z více
místností více ovladači

TAKE6 IR

Univerzální programovatelný dálkový ovladač pro 6 přístrojů, přenos
pouze IR signálů

TAKE6 IR+RF

Univerzální programovatelný dálkový ovladač pro 6 přístrojů, přenos IR
a RF signálů, ideální ve spojení s receiverem RE 10C

TAKE10 IR+RF

Univerzální programovatelný dálkový ovladač pro 10 přístrojů s
barevným LCD displejem, přenos IR a RF signálů, ideální ve spojení s
receiverem RE 10C, možno naprogramovat barevné ikony programů,
instalační průvodce

IRL BK
IR Link B

Bateriově napájený extender IR signálů, set vhodný pro přenos IR
signálu do jiné místnosti nebo do uzavřené skříně, sada se skládá z IR
recieveru, kabelového setu včetně trojitého emiteru, napájení 9V baterií

IRL PK
IR Link P

Extender IR signálů napájený pomocí síťového adapteru, set vhodný pro
přenos IR signálu do jiné místnosti nebo do uzavřené skříně, sada se
skládá z IR recieveru, kabelového setu včetně trojitého emiteru, napájení
síťovým adapterem

IRL CK
IR Link C

Extender IR signálů s přenosem po anténním kabelu, set vhodný pro
přenos IR signálu do jiné místnosti, kde je satelitní přijímač nebo set-topbox, sada se skládá z IR recieveru, kabelového injektoru, kabelového
injektoru a trojitého emiteru, napájení síťovým adapterem

IRL PR TK
IR Link Pro

Extender IR signálů napájený pomocí síťového adapteru, set vhodný pro
přenos IR signálu do jiné místnosti nebo do uzavřené skříně, sada se
skládá z IR recieveru se stavovou LED diodou , malého konektorového
bloku, trojitého emiteru, napájení 12V síťovým adapterem

IRL MK
IR Link Mini

Extender IR signálů napájený pomocí síťového adapteru, set vhodný pro
přenos IR signálu do jiné místnosti nebo do uzavřené skříně, sada se
skládá z miniaturního IR recieveru, kabelového setu včetně dvojitého
emiteru, napájení síťovým adapterem

IRL PR MK
IR Link Pro Mini

Extender IR signálů napájený pomocí síťového adapteru, set vhodný pro
přenos IR signálu pro více přístrojů, sada se skládá z miniaturního IR
recieveru, velkého konektorového bloku, dvou trojitých emiterů,
ovládání až 12 komponentů s dalšími emitery, napájení 12V síťovým
adapterem

2 799,-

IRL PR FK
IR Link Pro
Flush

Extender IR signálů napájený pomocí síťového adapteru, set vhodný pro
přenos IR signálu pro více přístrojů, sada se skládá instalačního IR
recieveru, velkého konektorového bloku, dvou trojitých emiterů,
ovládání až 12 komponentů s dalšími emitery, napájení 12V síťovým
adapterem

3 999,-

2IR BLAST

Dvojitý IR emiter s extrémně vysokým výkonem - dosah až 2 metry, v
případě použití tohoto dvojitého emiteru není nutné lepit emiter na
každý přístroj, ale stačí do skříňky umístit dva emitery tak, aby byla
optická viditelnost na každý přístroj

749,-

749,-

599,-

799,-

2 699,-

799,-

999,-

1 349,-

1 599,-

1 749,-

449,-
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1 IREDB RP

Klasický nalepovací jednoduchý IR emiter zakončený konektorem Jack
3,5mm

2 IREDB RP

Klasický nalepovací dvojitý IR emiter zakončený konektorem Jack 3,5mm

3 IREDB RP

Klasický nalepovací trojitý IR emiter zakončený konektorem Jack 3,5mm

IRL PRO MINI

Miniaturní IR reciever zakončený konektorem Jack 3,5mm

IRL PRO FLSH

Instalační IR reciever zakončený konektorem Jack 3,5mm

IREDSH

Sada 3ks stínících samolepících krytek složících k eliminaci nežádoucích
IR odrazů, emiter přelepením nemůže vysílat IR signály jinam než
spodní stranou do přístroje na němž je nalepen

IR EXT 3,5

Prodlužovací kabel k IR emiterům 3,5mm Jack - konektor na jedné
straně a 3,5mm Jack - zásuvka na druhé straně, délka 15m

PM ML

Sada k bezrátovému RF přenosu povelů pro spínání síťového napětí
230V, ideální k vzdálenému ovládání světel, žaluzií, projekčního plátna,
pohonů atd…, díky miniaturním rozměrům lze bateriový emiter
namontovat pod klasický vypínač do instalační krabice, 16
programovatelných kanálů

EBK-ASK

Sada k bezdrátovému ovládání klasické 230V síťové zásuvky, set se
skládá z dálkového ovladače EBK-TPC a zásuvkového spínacího modulu
EBK-RPT, funkce zapnuto/ vypnuto

EBK-WSK

Bezdrátová sada ke spínání síťového napětí 230V, ideální pro případ, kdy
je původní spínač umístěn nevhodně a nebo nebylo možné instalovat,
set se skládá z nástěnného ovladače EBK-EM a instalačního recieveru
RMML, pouze funkce zapnuto / vypnuto

EBK-HTK

Bezdrátová sada ideální k domácímu kinu, s pomocí tohoto setu lze
ovládat spouštění a vysouvání žaluzií pomocí RF signálů z dálkového
ovladače, set se skládá z dálkového ovladače EBK-TPC a recieveru EBKRMV

EBK-EM

Nástěnný dálkový ovladač pro bezdrátové ovládání světel,
motorizovaných žaluzií, dveří, projekčního plátna atd… ovladač ovládá
pouze jeden reciever nebo skupinu recieverů, které jsou shodně
naadresovány, funkce zapnuto/vypnuto a funkce stmívání

EBK-TPC

Dálkový ovladač pro bezdrátové ovládání světel, motorizovaných žaluzií,
dveří, projekčního plátna atd…, ovladač může ovládat dva recievery
nebo skupinu recieverů, které jsou shodně naadresovány, funkce
zapnuto/vypnuto a funkce stmívání

Cena vč. DPH

279,-

299,-

349,-

1 749,-

2 999,-

349,-

349,-

1 199,-

1 299,-

1 299,-

1 699,-

699,-

599,-

Model
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EBK-RMA

Nástěnný adresovatelný vypínač / RF reciever, slouží jako náhrada
klasického dvoucestného vypínače pro světla, který nyní bude možné
ovládat i RF povely

EBK-RMV

Nástěnný adresovatelný přepínač / RF reciever, slouží jako náhrada
klasického dvoucestného přepínače prožaluzie, který nyní bude možné
ovládat i RF povely

RPA

Zásuvkový spínací modul - reciever, ideální pro LED a halogenové
světelné zdroje a úsporné žárovky do 400W, ovládání motorů do 1A,
dvoucestný - zapnuto/vypnuto, k funkci tohoto modulu je v systému
nutný alespoň jeden modul RPT

RPL

Zásuvkový spínací modul - reciever, ideální pro LED a halogenové
světelné zdroje a úsporné žárovky do 400W, ovládání motorů do 1A,
funkce zapnuto/vypnuto a funkce stmívání, k funkci tohoto modulu je v
systému nutný alespoň jeden modul RPT

RPT

Zásuvkový spínací modul - transciever, slouží jako rozšiřovací modul pro
ovládání recieverů RPA nebo RPL klasickým RF ovladačem TPC, kdy RF
povely převádí na X10 povely, dvoucestný - zapnuto/vypnuto,
kompatibilní s produkty EBK-EM nebo EBK-TPC

EMML

Bezdrátový bateriový emiter k vzdálenému ovládání motorických žaluzií,
rolet, světel, projekčního plátna atd…, může být naadresován na jeden
reciever nebo na skupinu recieverů, funkce zapnuto / vypnuto

RMML

Bezdrátový reciever, který může ovládat osvětlení, pohony nebo pumpy,
díky miniaturním rozměrům je možné jej nainstalovat pod stávající
spínač

IPV 38

IP interiérová kamera s uživatelsky přístupným ovládáním pomocí
aplikace pro Apple nebo Android, rozlišení 640x480p, připojení
metalicky nebo po Wi-Fi, otáčení v horizontálním i vertikálním směru,
pohybový detektor, zabudovaný mikrofon i reproduktor, až 9 uživatelů
najednou, černá

IPV 38 WE

Totožná kamera jako výše jen s širokoúhlým objektivem, který zabírá
obraz v úhlu 90°, černá nebo bílá

IPV 58

IP venkovní fixní kamera (IP66) s uživatelsky přístupným ovládáním
pomocí aplikace pro Apple nebo Android, rozlišení 640x480p, připojení
metalicky nebo po Wi-Fi, pohybový detektor, automatický IR přísvit pro
noční provoz, kovový plášť, až 9 uživatelů najednou, černá

IPV 68

IP venkovní fixní kamera (IP66) s uživatelsky přístupným ovládáním,
otáčení v horizontálním i vertikálním směru, rozlišení 640x480p,
připojení metalicky nebo po Wi-Fi, pohybový detektor, automatický IR
přísvit do 10m, kovový plášť, až 9 uživatelů najednou, černá

ESD 18

Bateriový kouřový detektor, bezdrátová konektivita se systémy X-10 a
dalšími, interní siréna 85dB, napájení baterií 9V

EWD 18

Bezdrátový detektor vodní hladiny, ochrání před škodami způsobenými
vodou, automatická detekce přítomnosti vody, interní siréna 85dB,
bezdrátová konektivita se systémy X-10 a dalšími, napájení dvěmi
tužkovými bateriemi, kabelový senzor vodní hladiny

Cena vč. DPH

4 499,-

1 399,-

699,-

799,-

999,-

699,-

799,-

2 999,-

3 199,-

3 999,-

8 490,-

1 099,-

1 199,-

Model
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Cena vč. DPH

Light Speaker je systém, který umožní instalovat ozvučení a zároveň osvětlení na stávající
světelný rozvod 230V, není nutné instalovat žádné další vodiče. Jednotky mezi sebou
komunikují bezdrátově stejně jako s centrální jednotkou, ke které je možné připojit dva
analogové zdroje signálu. Následně je možné na dálkovém ovladači nebo na centrální
jednotce regulovat hlasitost, volit zdroj signálu a samozřejmě také rozsvěcovat, zhasínat a
měnit intenzitu osvětlení. Velmi snadná instalace s intuitivním ovládáním.
LS 5.2.2

Sada k ozvučení a osvětlení dvou místností, set obsahuje 2 ks jednotky
Light Speaker L5.2.0, centrální jednotku T2.2 a dálkový ovladač M2.2,
systém lze libovolně rozšiřovat dalšími jednotkami

L 5.2.0

Dva kusy jednotky Light Speaker pro rozšíření stávajících jednotek
tohoto systému

W 6.2.0

Bezdrátový subwoofer, který lze snadno přiřadit k libovolné zóně
systému Light Speaker bez nutnosti instalace drátů, dodá ozvučení plné
a pevné basy, integrovaný zesilovač 65W, regulace hlasitosti, přepínání
fáze, třípolohový low-pass filtr, černý klavírní lak

R 5.2.0

Exteriérová (venkovní) bezdrátová bateriová reprosoustava Audio Rock
pro systém Light Speaker, ideální pro provoz na zahradě nebo terase,
integrovaná baterie s výdrží cca 8 hodin, voděodolná do jakéhokoli
počasí, v sadě dobíjecí stanice

RTR 5.1.1

Sada exteriérové reprosoustavy Audio Rock a centrální jednotky T2.2 a
dálkového ovladače M2.2

OC 5

Rigidní kovový držák pro integraci jednotky Light Speaker do stropu vždy je nutné ověřit dostatečný prostor pro zapuštění jednotky optimálně 19cm

11 999,-

8 999,-

8 499,-

8 299,-

11 999,-

499,M 2.2

Dálkový ovladač pro systém Light Speakers

T 2.2 / M 2.2

Sada dálkového ovladače a centrální jednotky

RB

Baterie do reproduktoru Audio Rock

RBC

Baterie a dobíjecí stanice pro reproduktor Audio Rock

899,-

4 799,-

1 199,-

1 749,-

