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Trudno jest sobie wyobrazi

ycie w dzisiejszych czasach 

bez telewizji, DVD, Blu-ray 

lub systemu hi-fi. Elementy 

te s  cz ci  podstawowego 

wyposa enia niemal ka de-

go gospodarstwa domowego. 

Podczas gdy telewizor zapew-

nia idealny obraz oraz g bo-

kie niskie tony p yn  z g o ników systemu 

hi-fi, zazwyczaj ty  osprz tu nie jest mi ym 

widokiem. Niewyobra alnie spl tane prze-

wody cz sto czyhaj  tam na nas, w szcze-

gólno ci przy du ej liczbie po czonych ze 

sob  urz dze . Rozwi zania marki Berker 

by Hager mo e po o y  kres temu ba aga-

nowi. Gniazda multimedialne przeznaczo-

ne do czterech ró nych zastosowa  zapew-

niaj  mo liwo  znikni cia przewodów pod 

powierzchni ciany pozostawiaj c jedynie 

wra enie harmonii.

Cztery gniazda – wiele kombinacji

Nowy kwartet marki Berker by Hager oferuje w a-

ciwe rozwi zanie do ka dego celu, czy potrze-

bujesz pod czy  sprz t hi-fi, odbiorniki audio, 

projektory czy monitory.

Gniazdo RCA/S-Video posiada trzy gniazda 

RCA (chcinch) oraz jedno z cze S-Video. Ten in-

terfejs mo e zosta  wykorzystany do pod czenia 

wi kszo ci popularnych urz dze  jak odbiorni-

ki TV, sprz t hi-fi, kamery przeno ne oraz od-

twarzacze DVD.

Równie  gniazdo HDMI (High Definition 

Multimedia Interface) zapewnia wysokiej ja-

ko ci po czenie wszystkich nowych urz dze

elektronicznych. Interfejs HDMI oferuje u yt-

kownikom mo liwo  transmisji wysokiej roz-

dzielczo ci obrazów oraz d wi ku przez jedno 

i to same po czenie.

Dla telefonów komórkowych, od-

twarzaczy MP3 oraz komputerów 

dost pne jest gniazdo USB/Mini 

audio. Komputery, monitory, lapto-

py oraz projektory mog  by  pod -

czone do gniazda VGA. 

Wszystkie cztery gniazda mul-

timedialne maj  sprawdzon  mo-

du ow  budow , któr  instalatorzy 

znaj  z innych produktów marki Berker. Gniazda 

mog  by  po czone praktycznie ze wszystkimi 

ramkowymi seriami Berker. 

 Dzi ki nowo opracowanym gniazdom multi-

medialnym firma Hager doda a atrakcyjne pro-

dukty marki Berker do swojej oferty technologii 

multimedialnej jednocze nie dbaj c o estetyk

Pa stwa wn trz.

Berker Radio Touch

Ma e, eleganckie i pojemne – w a nie takie jest 

nowe Berker Radio Touch przeznaczone do monta-

u podtynkowego Wystarczy dotyk, by zyska  do-

st p do muzyki, rozrywki i wiadomo ci, a wszyst-

ko to w doskona ej jako ci d wi ku. Berker Radio 

Touch zapewnia prost  oraz intuicyjn  obs ug

przy pomocy przestronnego panelu dotykowego. 

Mimo kompaktowej budowy 

radio spe nia wszystkie wa -

ne funkcje zwyk ego urz dze-

nia – pocz wszy od wyszu-

kiwania stacji, wy wietlacza 

godziny i daty, poprzez funk-

cj  zapisywania stacji, po tryb 

czuwania oraz budzik. Dzi ki 

modu owej budowie oraz do-

st pno ci w kilku wariantach kolorystycznych, 

radio idea nie integruje si  ze wszystkimi seria-

mi wzorniczymi marki Berker by Hager. W ze-

stawie do radia do czony jest g o nik. Istnieje 

mo liwo  rozszerzenia funkcjonalno ci doda-

j c drugi g o nik, stacj  dokuj c  do smartfona, 

kompatybiln  z iPodem i iPhonem, oraz zestaw 

wtyczek multimedialnych, przeznaczonych m.in. 

do pod czenia odtwarzacza MP3. 

Berker Radio Touch – jako , któr  nie tylko 

wida , ale równie  s ycha .

Gniazdo adowania USB

Przyzwyczaili cie si  do konieczno ci u ywania 

ró nych adowarek praktycznie do ka dego tele-

fonu, aparatu cyfrowego, palmptopa oraz konsoli 

do gier. Teraz przedstawiamy idealne uniwersal-

ne rozwi zanie „all-in-one“: gniazdo adowania 

USB Berker. Mo e ono by  idealnie zintegrowa-

ne z istniej c  instalacj  elektryczn , jest wy-

dajne energetycznie, mo e by  równie  u yte 

do adowania baterii w dowolnym urz dzeniu 

przeno nym, adowanym poprzez z cze USB.

W przysz o ci coraz wi cej telefonów, nawiga-

cji satelitarnych, odtwarzaczy MP3, oraz innych 

urz dze  przeno nych b dzie adowanych za po-

moc  z cza USB. Z gniazdem adowania USB 

marki Berker, biura oraz 

mieszkania s  ju  dzisiaj 

przygotowane na przy-

sz o .
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