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AH10

• A-bus audio-hub • « multizone – multisources »
• eenvoudige installatie met 1 UTP kabelverbinding (cat5) per zone
• mogelijkheid tot aansluiting van maximaal 6 audio- of videobronnen
met doorlusmogelijkheid via 6 uitgangen
• voedt maximum 4 hoofdzones + 4 subzones met de mogelijkheid om
maximaal 4 AH10’s te koppelen (met CK10) om uit te breiden naar
maximaal 32 kamers
• 6 uitgangen voor infraroodzenders
• geen programmering vereist
• afmetingen : 165 x 172 x 48mm

599,00

VH10

• video-hub • wordt gevoed door de AH10 audio-hub • kan enkel
gebruikt worden met AH10 hub !! • 6 composiet video-ingangen
• 1 EXT/CCTV ingang • voedt maximum 4 hoofdzones + 4 subzones
met de mogelijkheid om maximaal 4 VH10’s te koppelen (met CK10)
om uit te breiden naar maximaal 32 kamers

349,00

KP10

• bedieningspaneel met versterker (15Wrms/4Ω) voor muur-inbouw
• regeling van ingangen, volume, tonen (bass & treble), balans en
vermogen
• A-bus compatibel • wordt gevoed door een UTP (cat5) kabel
• voorversterkeruitgang voor een externe versterker of subwoofer
• directe verbinding met passieve in- of opbouwluidprekers

199,00

BK10

• bedieningspaneel uitgevoerd in tafelmodel
• geleverd met een witte kabel van 10 meter, klaar voor gebruik

Voorzien
op latere
datum

PS10

• geschakelde voeding (uitgang : 24VDC/2.5A)
• voedt de AH10 audiohub tot 4 zones
• beveiliging tegen overspanning met automatische reset-functie
• voeding voor Azur versterkers (540Av2 ; 640Av2 en 840A)
wanneer er geen audiohub gebruikt wordt (2 zones)

129,00

LM10

• locale ingangsmodule voor 1 bron
• maakt het mogelijk om lokale bronnen, zoals gameconsoles en
dvd-spelers, « lokaal » aan te sluiten in elke kamer waarin een
KP10-bedieningspaneel is geïnstalleerd

169,00

LR10

• zelflerende afstandsbediening voor de bediening tot 6 apparaten :
tuner, CD, DVD, AV1, AV2, SAT en 2 configureerbare, lokale
apparaten
• neemt de IR codes over van uw bestaande afstandsbedieningen
• « macro » mogelijkheid tot 25 functies
• verlichte toetsen en LCD • programmeerbaar in functie van de
te bedienen apparaten
• « flash technologie » memoriseert uw gegevens bij vervanging van
de batterijen
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169,00
+ 0,10 € recupel

