
PREZENTACJA

Nasza firma od ponad 14 lat jest do Pañstwa

dyspozycji. Dziêki zdobytemu doœwiadcze-

niu i wiedzy projektujemy i wykonujemy

instalacje audio-video na najwy¿szym tech-

nicznie poziomie i oferujemy urz¹dzenia,

które w sposób szczególny wyró¿ni¹ Pañ-

stwa z grona wszystkich u¿ytkowników do-

mowego sprzêtu audio-video. 

Uproszczenie obs³ugi domowych zestawów

zapewni¹ Pañstwu zaawansowane systemy

sterowania CRESTRON  lub wielofunkcyj-

ne piloty uniwersalne PHILIPS PRONTO.

SERWERY AUDIO

Komfort i wygoda s³uchania ulubionych

nagrañ z p³yt CD w ca³ym domu bez

zbêdnej „gimnastyki” przy sprzêcie. Ro-

zwi¹zaniem jest wykorzystanie serwera

audio ESCIENT, który umo¿liwia zapisy-

wanie, przeszukiwanie i odtwarzanie ulu-

bionej muzyki w bardzo ³atwy sposób.

Urz¹dzenie to jest odtwarzaczem CD, CD

recorderem, odbiornikiem internetowego

radia i cyfrowym serwerem audio w jed-

nym. Wbudowany 160 GB dysk twardy

pozwala zapisaæ tysi¹c p³yt CD. Istnieje

mo¿liwoœæ konfiguracji w wewnêtrznej

sieci Ethernet oraz dostêp

do Internetu.

Komponent

do zastosowa-

nia w poje-

dynczym ze-

stawie audio

jak i w syste-

mie Ÿróde³ nag³oœnienia wielostrefowe-

go pomieszczeñ. To jedno z wielu urz¹-

dzeñ tworz¹cych nowe trendy XXI wie-

ku w asortymencie sprzêtu domowego

audio.

PHILIPS PRONTO

Tradycyjny pilot uniwersalny z mo¿liwo-

œci¹ sterowania kilkoma urz¹dzeniami ró¿-

nych producentów to na dzieñ dzisiejszy

standard.

A mo¿e ju¿ historia? 

Proponujemy Pañstwu ju¿ nie zwyk³ego pi-

lota, lecz panel kontrolny PHILIPS

PRONTO.

Centrum sterowania wiêkszoœci¹ urz¹-

dzeñ nie tylko w jednym pokoju lecz

w ca³ym domu. Elegancki, nowoczesny

design. Kolorowy panel dotykowy

3,7 cala. Mo¿liwoœæ zastosowania w³a-

snej kompozycji graficznej wyœwietla-

cza. Dowolna konfiguracja wygl¹du kla-

wiszy funkcyjnych np. firmowe loga

stacji TV. I co najwa¿niejsze dla u¿yt-

kownika, prosta, intuicyjna obs³uga.

AUDIO COLOR 

Salony sprzeda¿y:

ul. E. Cio³ka 35 pawilon 40

01-445 Warszawa

tel.  022 836 60 15, 022 877 35 31 

faks 022 836 07 05

ul. Bielañska 6, 00-084 Warszawa

tel. 022 828 56 71

faks 022 828 56 72

www.audiocolor.pl

www.instalacje-av.pl

Profesjonalne systemy audio-video – krótkie okreœlenie

bardzo szerokiego spektrum zagadnieñ zwi¹zanych

z projektowaniem, konfigurowaniem urz¹dzeñ, 

nag³oœnieniem tradycyjnym i wielostrefowym, 

przesy³em sygna³ów audiowizualnych oraz integracj¹

z innymi systemami. Wszystkie te elementy maj¹ za

zadanie w sposób ponadstandardowy  zapewniæ ich

u¿ytkownikom dostêp do najnowszych technologii a co

za tym idzie komfortu odbioru najlepszych przekazów

multimedialnych.

Systemy audio-video
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