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Vybírejte si takoVé značky, 
které umí spolupracoVat

chcete, aby i váš byt sršel 
inteligencí a jeho vybavení bylo 
vysoce funkční? Vybírejte si takové 
značky, které umí spolupracovat 
a jejichž systémy se doplňují. 
a také nakupujte u renomovaných 
dodavatelů. mezi ně patří např. 
společnost kD elektronika. Dováží 
k nám a prodává čtyři značky 
světových výrobců, kterým to 
spolu báječně ladí: bang & olufsen, 
kaleidescape, lutron a Hai.  

bang & olufsen 
Vás uspokojí, ať si 
Vymyslíte cokoliV

Dánskou luxusní elektroniku 
bang & olufsen dobře znají 
příznivci kvalitního zvuku 

a obrazu i fandové moderních 
technologií. tato značka vás 
uspokojí, ať si v oblasti audia či 
videa vymyslíte cokoliv. chcete 
plochou televizi, která pověšená 
na zdi vypadá jako obraz a splyne 
s okolní dekorací? uspokojí vás 
tedy beoVision 10, v nabídce 
 je hned ve třech úhlopříčkách. 
nebo byste naopak chtěli 
něco nepřehlédnutelného 
a hodně velkého? tak to vás 
jistě zaujme obří beoVision 4 
s úhlopříčkou 262 cm. toužíte 
po elektronice ve zlatě? Žádný 
problém, můžete ji mít. chcete 
blu-ray, 3D, plazmu nebo dáváte 
přednost lcD obrazovce? Že 
byste chtěli pověsit subwoofer 
na zeď a televizi  ovládat 
budíkem? proč ne! V bang 
& olufsen budete vždycky 
na správné adrese. 

záloHujte na u3 
kaleiDescape

cD, DVD nebo blu-ray disky, které 
si chcete zálohovat, abyste si je 
mohli kdykoliv pustit na domácím 
kině, budou dobře uložené na 
serverech u3 kaleidescape. navíc 
si je pak můžete přehrávat ve 
více místnostech najednou. 

neVstáVejte, necHte 
to na lutronu

když se pohodlně uvelebíte 
na gauči, abyste si vychutnali 
film, na který se už těšíte, 
přece nebudete zase vstávat 
jen proto, že jste zapomněli 
zatáhnout závěsy a ztlumit 
světlo. nechte to na lutronu. 
je přeborníkem v ovládání 
světelných a zatemňovacích 

systémů. jak chcete mít k různým 
příležitostem nasvícený obývací 
pokoj, či dokonce celý byt nebo 
dům, si můžete nastavit předem, 
a pak jen všechno řídit jedním 
tlačítkem na ovládacím panelu 
nebo dálkovým ovladačem. 

Výhodou domácí automatizace 
je i to, že přednastaveným 
rozsvěcením a zhasínáním můžete 
také předstírat svoji přítomnost 
doma, i když budete třeba na 
dovolené za devatero horami 
a devatero řekami. odradíte 
tím případné nezvané hosty. 

bezpečnost, to je 
práce pro Hai

ale váš dům přece jenom lépe 
ohlídají bezpečnostní systémy 
Hai, které si se značkou lutron 
dokonale rozumějí. Hai umí 
ovládat jak elektronickou 
požární signalizaci, tak vstupní 
kamerové systémy a domácí 
telefony. Hai se také postará 
o to, abyste měli v bytě příjemně 
teplo, nebo naopak chládek. 
pokud jde o bezpečí a pohodlí, 
bude váš byt „jako v bavlnce“. 

Značky B & O, Kaleidescape, Lutron 
a HAI dostanete v prodejnách Bang 
& Olufsen na adresách Jáchymova 4, 
Praha 1 nebo v OC Sykora Home, 
Českomoravská 183/27, Praha 9. 
Inteligentní bydlení v praxi 
můžete vidět v showroomu 
v OC Sykora Home. 

komerční prezentace

jak vypadá inteligentní byt? různě, ale vždy elegantně. ač 
funguje jako na drátku, všechny kabely a dráty jsou pěkně 
schované, nevyčuhují a neruší celkový dojem. systémy 
domácí zábavy, audiovizuální elektronika, osvětlení, 
závěsy a rolety, topení nebo zabezpečovací systémy se 
dají řídit jedním ovladačem nebo dokonce telefonem. 
zkrátka inteligentní byt je nejen krásný, ale také se v něm 
pohodlně žije.  

Kde se snoubí 
inteligence  
s elegancí…


