Artykuï promocyjny

Multimedia
Berker by Hager
Trudno jest sobie wyobraziÊ
ĝycie w dzisiejszych czasach
bez telewizji, DVD, Blu-ray
lub systemu hi-fi. Elementy
te sÈ czÚĂciÈ podstawowego
wyposaĝenia niemal kaĝdego gospodarstwa domowego.
Podczas gdy telewizor zapewnia idealny obraz oraz gïÚbokie niskie tony pïynÈ zb gïoĂników systemu
hi-fi, zazwyczaj tyï osprzÚtu nie jest miïym
widokiem. Niewyobraĝalnie splÈtane przewody czÚsto czyhajÈ tam na nas, wb szczególnoĂci przy duĝej liczbie poïÈczonych ze
sobÈ urzÈdzeñ. RozwiÈzania marki Berker
by Hager moĝe poïoĝyÊ kres temu baïaganowi. Gniazda multimedialne przeznaczone do czterech róĝnych zastosowañ zapewniajÈ moĝliwoĂÊ znikniÚcia przewodów pod
powierzchniÈ Ăciany pozostawiajÈc jedynie
wraĝenie harmonii.
Cztery gniazda – wiele kombinacji
Nowy kwartet marki Berker by Hager oferuje wïaĂciwe rozwiÈzanie do kaĝdego celu, czy potrzebujesz podïÈczyÊ sprzÚt hi-fi, odbiorniki audio,
projektory czy monitory.
Gniazdo RCA/S-Video posiada trzy gniazda
RCA (chcinch) oraz jedno zïÈcze S-Video. Ten interfejs moĝe zostaÊ wykorzystany do podïÈczenia
wiÚkszoĂci popularnych urzÈdzeñ jak odbiorniki TV, sprzÚt hi-fi, kamery przenoĂne oraz odtwarzacze DVD.
Równieĝ gniazdo HDMI (High Definition
Multimedia Interface) zapewnia wysokiej jakoĂci poïÈczenie wszystkich nowych urzÈdzeñ
elektronicznych. Interfejs HDMI oferuje uĝytkownikom moĝliwoĂÊ transmisji wysokiej rozdzielczoĂci obrazów oraz děwiÚku przez jedno
ibto same poïÈczenie.
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Dla telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 oraz komputerów
dostÚpne jest gniazdo USB/Mini
audio. Komputery, monitory, laptopy oraz projektory mogÈ byÊ podïÈczone do gniazda VGA.
Wszystkie cztery gniazda multimedialne majÈ sprawdzonÈ moduïowÈ budowÚ, którÈ instalatorzy
znajÈ z innych produktów marki Berker. Gniazda
mogÈ byÊ poïÈczone praktycznie ze wszystkimi
ramkowymi seriami Berker.
DziÚki nowo opracowanym gniazdom multimedialnym firma Hager dodaïa atrakcyjne produkty marki Berker do swojej oferty technologii
multimedialnej jednoczeĂnie dbajÈc o estetykÚ
Pañstwa wnÚtrz.
Berker Radio Touch
Maïe, eleganckie i pojemne – wïaĂnie takie jest
nowe Berker Radio Touch przeznaczone do montaĝu podtynkowego Wystarczy dotyk, by zyskaÊ dostÚp do muzyki, rozrywki i wiadomoĂci, abwszystko to w doskonaïej jakoĂci děwiÚku. Berker Radio
Touch zapewnia prostÈ oraz intuicyjnÈ obsïugÚ
przy pomocy przestronnego panelu dotykowego.
Mimo kompaktowej budowy
radio speïnia wszystkie waĝne funkcje zwykïego urzÈdzenia – poczÈwszy od wyszukiwania stacji, wyĂwietlacza
godziny i daty, poprzez funkcjÚ zapisywania stacji, po tryb
czuwania oraz budzik. DziÚki
moduïowej budowie oraz dostÚpnoĂci wbkilku wariantach kolorystycznych,
radio ideabnie integruje siÚ ze wszystkimi seriami wzorniczymi marki Berker by Hager. Wbzestawie do radia doïÈczony jest gïoĂnik. Istnieje
moĝliwoĂÊ rozszerzenia funkcjonalnoĂci doda-

jÈc drugi gïoĂnik, stacjÚ dokujÈcÈ do smartfona,
kompatybilnÈ zbiPodem i iPhonem, oraz zestaw
wtyczek multimedialnych, przeznaczonych m.in.
dobpodïÈczenia odtwarzacza MP3.
Berker Radio Touch – jakoĂÊ, którÈ nie tylko
widaÊ, ale równieĝ sïychaÊ.
Gniazdo ïadowania USB
PrzyzwyczailiĂcie siÚ do koniecznoĂci uĝywania
róĝnych ïadowarek praktycznie do kaĝdego telefonu, aparatu cyfrowego, palmptopa oraz konsoli
do gier. Teraz przedstawiamy idealne uniwersalne rozwiÈzanie „all-in-one“: gniazdo ïadowania
USB Berker. Moĝe ono byÊ idealnie zintegrowane z istniejÈcÈ instalacjÈ elektrycznÈ, jest wydajne energetycznie, moĝe byÊ równieĝ uĝyte
do ïadowania baterii w dowolnym urzÈdzeniu
przenoĂnym, ïadowanym poprzez zïÈcze USB.
W przyszïoĂci coraz wiÚcej telefonów, nawigacji satelitarnych, odtwarzaczy MP3, oraz innych
urzÈdzeñ przenoĂnych bÚdzie ïadowanych za pomocÈ zïÈcza USB. Zb gniazdem ïadowania USB
marki Berker, biura oraz
mieszkania sÈ juĝ dzisiaj
przygotowane nab przyszïoĂÊ.
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