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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 5/2013

NOVA Tangenta i NOVA Brillance to nie tylko 

czniki i gniazda serii Premium! To czni-

ki za czaj ce, nie potrzebuj ce do funkcjono-

wania przewodów i baterii a czerpi ce energi

z otoczenia. To AudioPoint czyli radio, odtwa-

rzacz plików MP3, budzik, czy adowarka do 

telefonów w jednym... miejscu. A to  wszystko 

wykonane z tworzyw najwy szej jako ci w jed-

nej stylistyce.

Osprz t podtynkowy serii NOVA Tangenta 

i NOVA Brillante przyci ga wzrok swoj  so-

lidn  i rozmy lnie kanciast  ramk . Razem 

z wyko czeniem na wysoki po ysk, ta nowa 

gwiazda na „niebie prze czni-

ków” jest ol niewaj cym pod-

kre leniem ka dego projektu.

Ró norodno  mechanizmów 

i ramek pozwala na wykonanie 

bardzo rozbudowanej, solidnej 

instalacji. Oprócz wielo ci ró -

nego rodzaju mechanizmów 

podkre li  nale y cz sto pomi-

jan  przez producentów cech  gniazd elektrycz-

nych, któr  s  przes ony torów pr dowych. Jest 

to dodatkowe zabezpieczenie przed nieupraw-

nionym dost pem do cz ci znajduj cych si

pod napi ciem, mo e by  istotne dla pomiesz-

cze  w których przebywaj  dzieci.

Mechanizmy jakie znajduj  si  w tej serii to 

czniki pojedyncze, podwójne, czniki hotelo-

we, gniazda elektryczne w wersji polskiej, nie-

mieckiej i du skiej,  gniazda antenowe, gniazda 

g o nikowe, gniazda komputerowe, USB, ciem-

niacze, programatory i wiele innych.

W serii NOVA znajduj  si  tak e czniki/na-

dajniki Easyclick dzia aj ce w technologii ra-

diowej. czniki te wyró niaj  si  tym, e do 

funkcjonowania nie potrzebuj  ani baterii ani 

przewodów. 

S  p askie i wygl daj  jak standardowe cz-

niki przewodowe. Cecha ta pozwala montowa

je w standardowych ramkach NOVA wraz z in-

nymi cznikami.

Nadajniki Easyclick mog  stanowi  uzu-

pe nienie tradycyjnej instala-

cji albo te  mog  by  g ówn

instalacj  w ca ym budynku 

lub w jej cz ci. Zalet  tego 

typu rozwi za  jest mo li-

wo  instalowania czni-

ków w miejscach gdzie nor-

malnie si  tego nie da zrobi

np. szk o, aluminium, mar-

mur. Przy zastosowaniu technologii Easyclick 

mo na równie  do obs ugi systemu zapro-

gramowa  pilota i za jego pomoc  sterowa

systemem.

Technologia Easyclick jest te  bardzo przydat-

na w budynkach obj tych nadzorem konserwa-

torskim. czniki nie wymagaj  kucia, a wi c

nie ingeruj  w budynek a brak baterii pozwa-

la nie pami ta  o konieczno ci ich wymiany.

AudioPoint – wiele funkcji i mo liwo ci

AudioPoint to radio z RDS, zegarem, budzi-

kiem, „sleep timeres”, adowark  do telefonów 

do monta u podtynkowego poziomego lub pio-

nowego. Wszystkie funkcje AudioPoint mo na 

ustawi  w atwy sposób za pomoc  przycisków. 

Ustawienia oraz aktualne informacje s  wy wie-

tlane na pod wietlonym wy wietlaczu (np. go-

dzina, funkcje radia oraz funkcja budzenia).

Funkcje:

Pami  stacji radiowych (6 stacji)

 Odtwarzacz MP3

 Pod czenie zewn trznych róde  audio (AUX)

 Prze czanie mono/stereo

 Funkcja dodatkowego nastawiania

 Pionowy lub poziomy monta  podtynkowy 

dzi ki obracanemu elementowi wy wietlacza

 Potrójna ramka typu kombi dla wzoru NOVA 

uzupe niaj ca AudioPoint o kolejne urz dze-

nie podtynkowe (w cznik, gniazdo wtykowe, 

MusicPort itp.)

 Podo wietlana ramka LED dla zestawów

2- i 3-elementowych

 G o nik podtynkowy do kombinacji w czni-

ków

 Pilot na podczerwie  do AudioPoint

 MusicPort WHD do pod czania iPhonów*

NOVA – seria do domu i biura
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* iPhon jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Computer Inc.
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