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DOKOVACÍ STANICE K UCHYCENÍ APPLE iPad

MOC

iPort Surface montážní kit: je určen k uchycení iPadu na jakýkoliv
povrch, zeď, sklo ve svislé nebo vodorovné poloze. Designové
provedení hliníkového rámečku s vynikající povrchovou úpravou je
dostupné v barvách bílá, černá, stříbrná. Zachovány jsou všechny
ovládací prvky, mikrofon i reproduktor. Napájení může zajišťovat
24V nebo PoE. Dodatečně umožňuje zapojení externího audia a
Ethernetu.

Rámeček pro iPad Mini

Pro model iPad Mini 1, 2, 3

barva černá / bílá / stříbrná

pro model iPad Mini 4

KS

Pro model iPad Air, Air 2, PRO9.7“

8 990
8 990
14 990
16 990
10 990

model se šesti tlačítky pro iPad Air a PRO9.7“
model s deseti tlačítky pro iPad Air a PRO9.7“

16 990
18 990

KS
KS

Pro model iPad PRO 12.9“

14 990

KS

model se šesti tlačítky pro iPad PRO 12.9“
model s deseti tlačítky pro iPad PRO 12.9“

21 990
22 990

KS
KS

model se šesti tlačítky pro iPad 4
model s deseti tlačítky pro iPad 4

Rámeček pro iPad Air a PRO9.7“

KS
KS
KS
KS

barva černá / bílá / stříbrná

Rámeček pro iPad PRO 12.9“
barva černá / bílá / stříbrná

PoE Splitter

pro napájení iPadu přes PoE nebo externí zdroj

3 990

KS

PoE Injector

externí zdroj napájení, pro připojení přes PoE splitter

1 690

KS

Glass Mount kit

kit pro montáž rámečku na sklo

650

KS

Custom button 10/pack

deset univerzálních tlačítek

1 690

KS

10 990

KS

10 990

KS

iPort Control Mount Air
je nástěnný pevný
dock pro Apple iPad Air. Ten je potom možno využít
pro inteligentní ovládání domácnosti nebo i jako
klasický iPad s přístupem do mnoha aplikací.

Control Mount iW2000 V2 iPort CM2000 V2
umožňuje Apple iPad umístit do dokovací stanice,
která umožňuje průběžné napájení a připojení k
lokální wifi síťi. CM2000 V2 je elegantní dokovací
stanice, která umožní bezpečné uložení iPadu při
zachování všech jeho funkcí, včetně tlačítka Home.
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Control Mount iW200 CM-IW200 je určený pro
čtvrtou generaci iPodTouch. Použití této dokovací
stanice je v audio systémech nebo v ovládacích
systémech . CM-IW200 je snadno použitelný pro
volně stáhnutelné aplikace pro ovládání audio-video,
světel či klimatizace, stejně tak pro použití jako
ovladač pro složitější systémy typu AMX, Crestron
apod.
Control Mount Mini je nástěnný pevný dock pro
Apple iPad Mini. Ten je potom možno využít pro
inteligentní ovládání domácnosti nebo i jako klasický
iPad s přístupem do mnoha aplikací. Ipad Mini je
uložen v kovovém lůžku a fixován plastovým
rámečkem. Jedná se o podobný výrobek jako je CMiW2000 V2, který je určen ale pro větší model iPadu.
Nabíjecí modul je možno umístit do vzdálenosti až
5m od místa instalace.

6 990

KS

8 990

KS

2 990

KS

Xpress dálkový ovladač Sonosu, magnetický,
jednoduché párování, ovládání hlasitosti,
play/pause, posun skladby, volba oblíbených stanic,
hlasitost

Servis
Reklamace uplatňuje odběratel vždy písemnou formou s popisem závady, dokladem od nákupu. Pokud možno v originálním balení, při
odeslání reklamovaného zboží je nutné výrobek velmi dobře zabezpečit proti mechanickému poškození.
Adresa servisu je HIFI-GUIDE s.r.o., Horní Myslová 17, 588 56 Horní Myslová.
Ceny
Uvedené ceny jsou s DPH.
KS-cena za kus
Společnost HIFI-GUIDE s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.
Společnost HIFI-GUIDE s.r.o. Si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění, položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku skladem.
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