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Αόρατα ηχεία

Ηχεία υψηλής ποιότητας του οίκου  COMMUNITY U.S.A, με υψηλή 
διαύγεια και υψηλές εντάσεις SPL για ηχητικά εγκαταστάσεις σε bar, 
café, clubs, restaurants, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, κλπ. και 
αξιόπιστες συσκευές MONACOR Germany όπως ενισχυτές, signal 
processors, κονσόλες DJ . 

Ηχητικά συστήματα ανακοινώσεων / διανομής μουσικής  για 
οποιοδήποτε χώρο όπως κτίρια γραφείων, καταστήματα, restaurants, 
εκθέσεις, σταθμούς τραίνων, αεροδρόμια, στάδια, στρατιωτικές καi 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλοία κλπ με κέντρα ελέγχου voice alarm, 
πιστοποιημένα σύμφωνα με πρότυπο ΕΝ54. 
Αll weather ηχεία για εξωτερικές εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος και 
ηχεία εφαρμογών industrial και explosion proof. 

Συστήματα Audio over IP για δίκτυα Ethernet ή Internet, για μετάδοση 
αγγελιών, μουσικής, διαφημιστικών μηνυμάτων σε αλυσίδες 
καταστημάτων όπως supermarket, cafe, καταστήματα λιανικής, κλπ.
Μετάδοση μηνυμάτων σε απομακρυσμένα σημεία μέσω δικτύου 
κινητής τηλεφωνίας με 3G.

Συστήματα multiroom / multizone διανομής μουσικής με χειριστήρια 
ζωνών ή χειρισμό μέσω iPhone / iPad / Android.
Αναπαραγωγή από MP3 αρχεία, FM tuner, ασύρματα μέσω Bluetooth ή 
Airplay, και από όλους τους online παρόχους όπως Spotify, Pandora, 
Napster, Apple Muslic, Deezer, κλπ.
Είναι κατάλληλα για οικίες, πολυχώρους, ξενοδοχεία, εκθέσεις και 
διαθέτουν αυτόνομο χειρισμό ή μέσω δικτύου ΚΝΧ.

Προβολικά συστήματα για Home Cinema / Conference rooms με 
ηλεκτρικές οθόνες, videoprojectors, οθόνες LED μέρι 100 ίντσες, 
ηχητικά συστήματα Dolby Digital, DTS, αόρατα ηχεία Hi-Fi κατάλληλα 
για τοποθέτηση εντός ψευδοροφής που βάφονται μαζί με την οροφή 
και είναι 100% αόρατα, συστήματα Video conference HD.

Συστήματα αυτοματισμών του οίκου CRESTRON USA με τεχνολογικά 
ολοκληρωμένες λύσεις που ελέγχουν όλα τα συστήματα στο σπίτι ή στο 
γραφείο σας  ώστε να έχετε τον πλήρη έλεγχο τους με έξυπνο τρόπο, 
εύκολο και απλό χειρισμό. 
Ο έλεγχος φωτισμού, σκίασης, κλιματισμού, ψυχαγωγίας, ασφάλειας σε 
μια ενιαία πλατφόρμα είναι μερικές μόνο από τις δυνατότητες των 
συστημάτων της.
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Κεντρικά συστήματα ρολογιών και ρολόγια αναλογικά ή ψηφιακά, 
εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, για νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά 
κτίρια, σταθμούς τραίνων, βιομηχανίες, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, 
αεροδρόμια, κλπ. 
IP digital ρολόγια για Ethernet TCP/IP με συγχρονισμό από NTP server. 
Ρολόγια οποιασδήποτε διαμέτρου και για μεγάλες κατασκευές όπως 
εκκλησίες, κλπ.
Πίνακες αποτελεσμάτων - scoreboards εσωτερικού/εξωτερικού χώρου 
για όλα τα αθλήματα

Διαδραστικό Σύστημα Ψηφοφορίας που δίνει τη δυνατότητα στο κοινό 
να αλληλεπιδρά με τον παρουσιαστή απαντώντας σε διάφορες 
ερωτήσεις με ασύρματα πληκτρολόγια, δέκτη και software ή Power-
point. 
Τα αποτελέσματα δίνονται σε μορφή στατιστικών διαγραμμάτωv 
διαφόρων μορφών. Κατάλληλο για οργανισμούς, φαρμακευτικές, 
εταιρείες ενοικιάσεων, κλπ 

Συστήματα κλήσης αδελφής για εφαρμογές υγείας όπως νοσοκομεία, 
γηροκομεία, κέντρα υγείας, κλινικές, κέντρα αποκατάστασης κλπ. 
Λειτουργία με κλήση της προϊσταμένης από τον ασθενή και 
φωτοσήμανση ή και με αμφίπλευρη ομιλία για κάθε θάλαμο νοσηλείας. 
Αναλογική ή IP επικοινωνία των μονάδων με το κέντρο. 

Ψηφιακές ενδοεπικοινωνίες αναλογικές ή IP με εφαρμογές σε κτίρια 
γραφείων, βιομηχανία, αεροδρόμια, νοσοκομεία, σχολεία / 
πανεπιστήμια, μέσα μαζικής μεταφοράς, λιμάνια, τούνελ, διυλιστήρια 
και για εφαρμογές που απαιτούν industrial ή explosionproof συσκευές 
ενδοεπικοινωνιών. 
Ασύρματη αναζήτηση προσωπικού paging με ασύρματους δέκτες και 
μεγάλες εγκαταστάσεις με λήψη μηνυμάτων ή και φωνής.

Σύστημα προτεραιότητας QUEUE MANAGEMENT SYSTEM με εκδοτήρια 
εισιτηρίων touchscreen, LED displays απλά ή dot-matrix, έξυπνα 
χειριστήρια και εξελιγμένο λογισμικό διαχείρισης για κρατικές  
υπηρεσίες, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, πρεσβείες και προξενεία, 
υπηρεσίες διαβατηρίων, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών και εμπορίου.

Ενσύρματα ή ασύρματα συνεδριακά / μεταφραστικά συστήματα για 
δήμους, νομαρχίες, συνεδριακά κέντρα, συμβούλια οργανισμών. 
Ψηφιακή εγγραφή πρακτικών συνεδριάσεων με λογισμικό 
απομαγνητοφώνησης, μεταφραστικές μεταφερόμενες καμπίνες 
ISO2603, ηλεκτρονικά χρονόμετρα μέτρησης χρόνου ομιλητών.
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