
Ozvučení místnos
do stropu
bezdrátové

Ozvučení místnos
do stropu
s nástěnným přehrávačem

skrytá instalace
rychlé zprovoznění bez kabelů

hudbu vysíláte přímo ze smartphonu nebo tabletu

přehrávače  - od ekonomického až po vysoce
komfortní tabletové verze s internetem

přehrávač + zesilovač + display v jednom zařízení

Podhledové reproduktory
RP 124, 122, 111, 91, 93, 81x111, 81x81

HiFi provedení s výškovým reproduktorem,
různé velikosti, kulaté i hranaté, skrytá instalace,

do SDK, podhledů i příček, klasické
i magnetické mřížky, kevlarová membrána,

výkony 20 - 80 W

Zesilovač s Bluetooth nebo WiFi / LAN
JPM 2021 nebo JPM 2021WI

skrytá instalace ve stropě u reproduktoru,
streamování hudby z telefonu, tabletu,

počítače, výkon 2 x 20 W, WiFi = Spotify,
iTunes, Deezer, Pandora, DLNA, AirPlay,

internetová rádia, podcasty přímo
na reproduktoru 

MRP 2201
2 x 20 W, internetová rádia, Mp3 přehrávač
z USB a SD, Bluetooth, equalizér, vstup, výstup
na další zesilovač nebo subwoofer, dotykový
display, připojení do LAN, aplikace pro smartphone

MRP 2205
komfortní, 2 x 20 W, otevřený systém Android,
multimediální přehrávač obrázků, hudby i videí z SD
karty, Lan i internetu, internetová rádia, IpTV, Bluetooth,
vstup, výstup, Lan, Wifi, plánovač, podpora DLNA,
UpNP, AirPlay, aplikace pro smartphone

MRP 4205
komfortní, 4 x 20 W (dvě stereo zóny), kombinace 
7“ tabletu a zesilovače, multimediální přehrávač obrázků,
hudby i videí z SD karty, USB, Lan i internetu, internetová
rádia, procházení sítě i internetu, Bluetooth, AUX vstup,
výstup, Wifi, budík, kalendář, podpora DLNA / UpNP,
AirPlay, otevřený systém Android      

Podhledové reproduktory
RP 124, 122, 111, 91, 93, 81 x 111, 81 x 81
HiFi provedení s výškovým reproduktorem,
různé velikosti, kulaté i hranaté, skrytá instalace,         
do SDK, podhledů i příček, klasické i magnetické
mřížky, kevlarová membrána, výkony 20 - 80 W

Nástěnné přehrávače se zesilovačem
MRP 2171
kompaktní provedení, základní funkce, 2 x 17 W,
FM rádio, Mp3 přehrávač z USB a SD,
Bluetooth, vstup pro další zdroj hudby,
dálkové ovládání

OZVUČENÍ PRO BYDLENÍ
byty, rodinné domy, terasy, zahrady



Ozvučení kuchyně
s nástěnným přehrávačem

Ozvučení terasy, altánku
vlhkuodolné, bezdrátové

přehrávače  - od ekonomického až po vysoce
komfortní tabletové verze s internetem

přehrávač + zesilovač + display v jednom zařízení

reproduktory na konzole nebo vestavné
do podhledu střechy, bezdrátové, skrytá instalace,

neláká  zloděje, dostatečně výkonné i pro párty

automa cké přehrávání audio výstrah na základě detekce pohybu
auten cké agresivní hlasité hlášení

hlasitost až 122 dB
vestavěna propracovaná logika spouštění

robustní a nenápadné provedení, kry  IP 66
Vhodné pro: hlídání rodinných domů, zahrad, chat, chalup, garáží

Vyháněč zlodějů
ak vní výstražný systém

Podhledové reproduktory
RP 124, 122, 111, 91, 93, 81 x 111, 81 x 81
HiFi provedení s výškovým reproduktorem,

různé velikosti, kulaté i hranaté, skrytá instalace,
do SDK, podhledů i příček, klasické i magnetické
 mřížky, kevlarová membrána, výkony 20 - 80 W

Nástěnné přehrávače se zesilovačem
MRP 2171, 2201, 2205, 4205

od kompaktního modelu až po komfortní tabletové,
výkony od 2 x 17 W až po 4 x 20 W, přehrávání z USB,
SD, FM rádio, Bluetooth, LAN, WiFi, internetová rádia,

hudba i video, DLNA / UpNP, AirPlay, aplikace,
viz předchozí ozvučení

Reproduktory s konzolou
SP 412, 512, 402
bílé nebo černé, různé velikosti, konzola s možností
naklonění, výkony 40 - 70 W, polypropylénová
membrána, vlhkuodolné, dvoupásmové HiFi
provedení, plastové

Podhledové reproduktory
RP 124, 122, 111, 91, 93, 81 x 111, 81 x 81
HiFi provedení s výškovým reproduktorem,
různé velikosti, kulaté i hranaté, skrytá instalace,
do SDK, podhledů i příček, klasické i magnetické
mřížky, kevlarová membrána, výkony 20 - 80 W

Zesilovač s Bluetooth nebo WiFi / LAN
JPM 2021 nebo JPM 2021 WI
skrytá instalace ve stropě u reproduktoru, streamování
hudby z telefonu, tabletu, počítače, výkon 2 x 20 W,
WiFi = Spotify, iTunes, Deezer, Pandora, DLNA,
AirPlay, internetová rádia, podcasty

      První skutečně aktivní ochrana: zahání zloděje dříve, než by napáchal škodu!



Ozvučení koupelny
s vlhkuodolnými

reproduktory

Ozvučení sauny
s odolnými reproduktory

Reproduktory vlhkuodolné
RP 122, 111, 91, 93, 81 x 111, 81 x 81
HiFi provedení s výškovým reproduktorem,
různé velikosti, kulaté i hranaté, skrytá instalace,         
do stropu mimo stříkající vodu, klasické 
i magnetické mřížky, kevlarová membrána,
výkony 20 - 60 W

Reproduktory voděodolné
RP 61, 62, 64, 81, 82, 84
vydrží stříkající vodu, krytí IP 55, různé velikosti,
plastové, výkony 25 - 45 W

Nástěnné přehrávače se zesilovačem
MRP 2171, 2201, 2205, 4205
od kompaktního modelu až po komfortní tabletové,
výkony od 2 x 17 W až po 4 x 20 W, přehrávání z USB,
SD, FM rádio, Bluetooth, LAN, WiFi, internetová rádia, 
hudba i video, DLNA / UpNP, AirPlay, aplikace, 
viz předchozí ozvučení

Zesilovač s Bluetooth nebo WiFi / LAN
JPM 2021 nebo JPM 2021WI
skrytá instalace ve stropě u reproduktoru, streamování
hudby z telefonu, tabletu, počítače, výkon 2 x 20 W,
WiFi = Spotify, iTunes, Deezer, Pandora, DLNA, AirPlay,
internetová rádia, podcasty

vlhkuodolné nebo voděodolné provedení
bezdrátové nebo s nástěnným přehrávačem

Nástěnné přehrávače se zesilovačem
MRP 2171

kompaktní provedení, základní funkce, 2 x 17 W,
FM rádio, Mp3 přehrávač z USB a SD,
Bluetooth, vstup pro další zdroj hudby,

dálkové ovládání

MRP 2205
komfortní, 2 x 20 W, otevřený systém Android,

multimediální přehrávač obrázků, hudby i videí z SD
karty, Lan i internetu, Internetová rádia, IpTV, Bluetooth,

vstup, výstup, Lan, Wifi, plánovač, podpora DLNA,
UpNP, AirPlay, aplikace pro smartphone

Reproduktory voděodolné
RP 61, 62, 64, 81, 82, 84

vydrží stříkající vodu i teplo, krytí IP 55,
různé velikosti, plastové, výkony 25 - 45 W

Regulace hlasitosti
PR 300S

design ABB Tango, nebo jen elektronika pro jiné 
výrobce, zatížitelnost 2 x 30 W stereo 

instalace reproduktorů u podlahy pod lavicí
nástěnný přehrávač vně sauny
regulace hlasitos  v sauně



Mul room
ozvučení celého domu

Základní ozvučení
s vícekanálovým zesilovačem JPM 1320
Stávající HiFi aparaturu v obývacím pokoji napojíte
na vícekanálový zesilovač JPM 1320. Z něj jsou napojeny
(až) 4 místnosti, v každé je pár reproduktorů.

Multiroom ozvučení
s jednou centrálou MRS 1160
Centrálou celého systému je MRS 1160 - kompaktní multiroom
HiFi řešení pro 4 stereofonní zóny s výkonem 4 x 2 x 20 W.
V každé místnosti hraje jiná hudba (až 7 kanálů). Centrála obsahuje
i zdroje hudby - DVD, USB, Mp3, AM / FM tuner, Bluetooth, má vstupy
TV, SAT, AUX, video vstupy a výstupy, plánovač. V každé místnosti
je nástěnný ovládač s dotykovým displejem, ovládání je možné i pomocí
aplikace pro smartphone i dálkových ovládačů.

Komfortní IP ozvučení 
s počítačem a zesilovači JPM 2020IP
Skryté ale přesto komfortní. Do počítačové sítě jsou přímo připojené
IP zesilovače, např. JPM 2020IP. Ty jsou instalovány zcela skrytě,
např. v příčkách nebo v podhledech. Jako centrála je počítač, který
posílá data na IP zesilovače. Systém ovládáme pomocí aplikací 
v počítači, nebo tabletu, smartphonu. Můžeme přehrávat playlisty,
internetová rádia, plánovat, řešit uživatele, VoIP a mnoho dalšího.

Multiroom ozvučení
s nástěnnými přehrávači MRP 2201, 2205, 4205
Plošné ozvučení rodinného domu můžeme zkombinovat z nástěnných
přehrávačů MRP xxxx. Každá místnost má tedy své vlastní 
ozvučení, v každé tak hraje jiná hudba. Nástěnné přehrávače jsou
ale připojeny do LAN nebo WiFi a tak mohou sdílet hudbu z centrálního
multimediálního serveru (NAS) v domě.

LAN

LAN

komunikace přes WiFi nebo přes síť
ozvučení celého domu jedním systémem
stejná nebo různá hudba v různých místnostech
základní, nebo s nástěnnými ovládači, popř. aplikací

pracovna

ložnice

obývací pokoj

koupelna

T: 596 321 160
W: www.dexon.cz
E: podpora@dexon.cz ZDARMA vypracujeme návrh ozvučení a poradíme


