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CelianeTM

Gniazda głośnikowe, audio/wideo

Pak. Nr ref.     Gniazdo głośnikowe 
10 0673 11 Automatyczny zacisk z identyfi kacją (czarny/

czerwony). Aby uzyskać gniazdo podwójne, 
należy zastosować dwa mechanizmy 
pojedyncze nr ref. 0673 11 i plakietką, 
nr ref. 0682 12 (biała) lub 
nr ref. 0685 12 (tytanowa).

Gniazda audio i wideo
Wyposażone w blok zacisków śrubowych 
do łatwego podłączenia przewodów.

Gniazdo trzywejściowe żeńskie RCA
1 0673 13 Umożliwia podłączenie dowolnych zewnętrznych 

urządzeń audio i wideo, takich jak wzmacniacz, 
odtwarzacz DVD, magnetowid.  

Aby uzyskać podwójne trzywejściowe gniazdo RCA, 
należy połączyć dwa pojedyncze mechanizmy 
nr ref. 0673 13 i plakietkę nr ref. 0682 14 (biała) 
lub 0685 14 (tytanowa).

Gniazdo dwuwejściowe RCA i 1 S-Video
1 0673 14 Umożliwia podłączenie dowolnego 

zewnętrznego urządzenia wideo, jak np. 
kamera, odtwarzacz DVD, magnetowid. 

           Aby uzyskać gniazdo podwójne 
(2 RCA + 1 S-video), należy zastosować 
2 mechanizmy nr ref. 0673 14 i plakietkę 
nr ref. 0682 14 (biała) lub 0685 14 (tytanowa).

Gniazdo YUV
1 0673 15 Jest to złącze wysokiej rozdzielczości dla 

odtwarzacza DVD, monitora PC, ekranu 
plazmowego, projektora itp.
Zalecany kabel:

- 3 kable koncentryczne współosiowe, zasięg 25 m;
- 3 x RG 59 współosiowy, zasięg 50 m.
Aby uzyskać podwójne gniazdo YUV należy 
zastosować 2 mechanizmy nr ref. 0673 15 i plakietkę 
nr ref. 0682 14 (biała) lub 0685 14 (tytanowa).

Gniazdo HDMI audio/wideo typu A
1 0673 17 Używane do przesyłania sygnałów audio/

wideo wysokiej rozdzielczości między źródłem 
(odtwarzaczem HD-DVD lub Blu-Ray, konsolą 
gier, komputerem, itp.) i kompatybilnym 

urządzeniem odbiorczym (ekran plazmowy, LCD).

Gniazdo HD15 wideo
1 0673 16 Stanowi pełno-pinowe (15-pinowe) złącze 

VGA  dla monitora PC, ekranu plazmowego, 
projektora.

Gniazdo audio typu „Jack”, 3,5 mm
1 0673 18 Umożliwia podłączenie przenośnego 

urządzenia stereo.

Pak. Nr ref.     Wzmacniacz HD15 + zestaw „Jack” 3,5 mm
Używany do łączenia urządzeń audio/wideo 
oddalonych o więcej niż 20 m. 
Sygnały wideo są przesyłane przez złącze HD15 
(rozdzielczość sięgająca UXGA).
Sygnały audio są przesyłane przez złącze „Jack” 3,5 mm 
Zestaw zawiera:
-  Jeden 4-modułowy nadajnik wyposażony w złącze 

HD15 i typu „Jack” 3,5 mm;
-  Jeden 4-modułowy odbiornik wyposażony w złącze 

HD15 i złącze typu „Jack” 3,5 mm; 
-  Jeden 4-modułowy zasilacz sieciowy podłączany 

do nadajnika lub odbiornika. 
Sygnały między nadajnikiem i odbiornikiem 
są przesyłane kablem sieciowym kat. 6 nr ref. 0327 56
Nadajnik i odbiornik są dostarczane z gniazdem RJ 45
LCS2 podłączanym bez użycia narzędzi.

1 0673 31  Biały
1 0673 32  Tytanowy

Pozostałe gniazda
Gniazdo DVI-I 

1 0673 33 Używane do przesyłania sygnałów 
cyfrowych wysokiej rozdzielczości 
i analogowych między źródłem (komputer) 
i kompatybilnym odbiornikiem (ekran 
plazmowy, LCD, projektor, itp.).

Gniazda żeńskie HD15 + „Jack” 3,5 mm
1 0673 19 Zaciski śrubowe. 

Mogą być stosowane do uzyskania pełno-
pinowego (15-pin) złącza VGA dla monitora 
PC, ekranu plazmowego, itp. i złącza audio 
do podłączenia urządzenia przenośnego.

Regulator głośności 100 V – 25 W
1 0673 07 Stosowany do sterowania poziomem mocy 

w systemie nagłośnienia 100 V.

0673 17 (Lawendowy)0673 11 (Szkło Kaolin)

0673 32
z ramkami Mosaic (Białe) 
i Celiane (Szkło Tytanowe)

0673 19 (Drewno Dąb)

Tabela doboru: nakładki, ramki i uchwyty (str. 48 do 59).

Schematy połączeń (str. 82)

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym


