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Profesjonalne systemy audio-video –
krótkie określenie bardzo szerokiego
spektrum zagadnień związanych z projektowaniem, konfigurowaniem urządzeń, nagłośnieniem tradycyjnym i wielostrefowym, przesyłem sygnałów audiowizualnych oraz integracją z innymi
systemami. Wszystkie te elementy mają
za zadanie w sposób ponadstandardowy zapewnić ich użytkownikom dostęp
do najnowszych technologii a co za tym
idzie komfortu odbioru najlepszych
przekazów multimedialnych.
Nasza firma od ponad 14 lat jest do
Państwa dyspozycji. Dzięki zdobytemu
doświadczeniu i wiedzy projektujemy
i wykonujemy instalacje audio-video na
najwyższym technicznie poziomie i oferujemy urządzenia, które w sposób
szczególny wyróżnią Państwa z grona
wszystkich użytkowników domowego
sprzętu audio-video.
Uproszczenie obsługi domowych zestawów zapewnią Państwu zaawansowane
systemy sterowania CRESTRON lub
wielofunkcyjne piloty uniwersalne
PHILIPS PRONTO.
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zapisać tysiąc płyt CD. Istnieje możliwość konfiguracji w wewnętrznej sieci
Ethernet oraz dostęp do Internetu.
Komponent do zastosowania w pojedynczym zestawie audio jak i w systemie źródeł nagłośnienia wielostrefowego pomieszczeń. To jedno z wielu
urządzeń tworzących nowe trendy XXI
wieku w asortymencie sprzętu domowego audio.

A może już historia?
Proponujemy Państwu już nie zwykłego
pilota lecz panel kontrolny PHILIPS
PRONTO.
Centrum sterowania większością urządzeń nie tylko w jednym pokoju lecz
w całym domu. Elegancki, nowoczesny design. Kolorowy panel dotykowy
3,7 cala. Możliwość zastosowania
własnej kompozycji graficznej wyświetlacza. Dowolna konfiguracja
wyglądu klawiszy funkcyjnych np.
firmowe loga stacji TV. I co najważniejsze dla użytkownika, prosta,
intuicyjna obsługa.
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Komfort i wygoda słuchania ulubionych
nagrań z płyt CD w całym domu bez
zbędnej „gimnastyki” przy sprzęcie.
Rozwiązaniem jest wykorzystanie serwera audio ESCIENT, który umożliwia
zapisywanie, przeszukiwanie i odtwarzanie ulubionej muzyki w bardzo łatwy
sposób. Urządzenie to jest zarówno
odtwarzaczem CD, CD recorderem, odbiornikiem internetowego radia i cyfrowym serwerem audio w jednym. Wbudowany 160 GB dysk twardy pozwala

ul. E. Ciołka 35 pawilon 40
01-445 Warszawa
tel. 022 836 60 15, 022 877 35 31
faks 022 836 07 05

PHILIPS PRONTO
Tradycyjny pilot uniwersalny z możliwością sterowania kilkoma urządzeniami różnych producentów to na
dzień dzisiejszy standard.

ul. Bielańska 6, 00-084 Warszawa
tel. 022 828 56 71
faks 022 828 56 72
www.audiocolor.pl
www.instalacje-av.pl

