Inteligentne rozwiązania dla inteligentnego mieszkania
Stacje dokujące do tabletów i smartfonów

Szykowna

Styl życia

i elegancka

i automatyka domowa

Jedyna w
swoim rodzaju

Szlachetna
i stylowa

Elegancka
i praktyczna

» Wraz z iPadem rozpoczęła się rewolucja w korzystaniu z cyfrowych treści.
iRoom rewolucjonizuje integrację tabletów w nowoczesnej architekturze wnętrz.«

Marc Hofer, założyciel i dyrektor firmy

iDock. Na całym świecie jedyny w swoim rodzaju i szykowny.

Zmień Twojego iPad´a™ za pomocą ściennej stacji dokującej iRoom w elegancką i sprawną centralę sterującą światłem, techniką audio oraz bezpieczeństwem.

Takie funkcje, jak zmotoryzowane otwieranie oraz zamykanie, zmotoryzowane dokowanie złącza do ładowania akumulatorów, odblokowanie iPad´a™ poprzez wprowadzenie
kodu albo komunikat o stanie stacji dokującej sprawiają, że iDock jest rozwiązaniem jedynym w swoim rodzaju do prawie każdego możliwego zastosowania.
Stacje dokujące do Samsunga Galaxy Tab i wszystkich standardowych smartfonów uzupełniają ofertę firmy iRoom.

iDock

• Kompatybilny z iPadem 2, 3, 4 i Air

• Szykowny wygląd pasuje do każdego wyposażenia wnętrza
• Wysuwanie ze stacji dokującej po wprowadzeniu kodu
zabezpieczającego PIN (opcja)

• Płyta czołowa zlicowana z płaszczyzną ściany lub
wystająca ponad nią na grubość ramki

iDock do iPad´a
Stacje dokujące iDock są dostępne do wszystkich iPad´ów

począwszy od 2-ej generacji. iPad wysuwany jest mechaniz-

mem elektrycznym. Wszystkie modele są dostępne w kolorze

Kompatybilność iPada

Do zastosowania w pomieszczeniach otwartych dla

Aluminiowa/szklana ramka

białym lub czarnym z aluminiową albo szklaną ramką.

publiczności idealne są stacje iDock zabezpieczone kartą
kodową RFID lub klawiaturą dotykową z kodem PIN.

Funkcja ładowania

iDock

iDock
Touchcode

•

•

iPad 2, 3, 4, Air *

iPad 2, 3, 4, Air *

•/•

•/•

iDock
Keycard

iPad 2, 3, 4, Air *
•

•/•

Kolor ramki

czarna lub biała

czarna lub biała

czarna lub biała

Wysuwanie iPada

sensor dotykowy

wprowadzenie kodu PIN

karta z kodem (RFID)

Sposób montażu

pionowo / poziomo

poziomo

poziomo

•/•

•/•

•/•

65 mm

65 mm

65 mm

Zmotoryzowany

Ochrona przed przytrzaśnięciem
Sygnalizacja statusu stacji dokującej
110 – 240 V / Power over Ethernet

Powierzchnia ramki zlicowana ze ścianą/lekko wystająca
Głębokość montażu

Obudowa podtynkowa

•
•
•

•/•
•

•
•
•

•/•
•

•
•
•

•/•
•

* w modelach przeznaczonych dla iPada 2/3/4 konektor Lightning/30-pin jest wymienny

Twój iPad steruje Twoim inteligentnym domem mobilnie lub stacjonarnie.

miniDock

• Kompatybilny z iPad’ em mini i iPad’ em mini Retina
• Montaż w pozycji pionowej lub poziomej
• Elegancki design ze szklaną ramką

• Wysuwanie manualne lub mechanizmem elektrycznym

miniDock do iPad’a mini

miniDock do iPad’a mini może być zamontowany zarówno w

pozycji pionowej, jak i poziomej. W zależności od modelu, aby

Kompatybilność iPad’a

uruchomić mechanizm automatyczny czujnikiem dotykowym.

Ramka aluminiowa/szklana

wyjąć iPad’a mini należy wcisnąć przycisk mechaniczny lub
Stacje miniDock są dostępne w kolorze czarnym albo białym ze

szklaną ramką. Zasilanie stacji zmotoryzowanej możliwe jest z
sieci 230 V lub poprzez iniektor PoE (Power over Ethernet).

Funkcja ładowania

miniDock

miniDock manualny

•

•

iPad mini, mini Retina
•

iPad mini, mini Retina
•

Kolor ramki

czarna lub biała

czarna lub biała

Wysuwanie iPada

sensor dotykowy

przycisk mechaniczny

pionowo / poziomo

pionowo / poziomo

Zmotoryzowany

Ochrona przed przytrzaśnięciem
Montaż

Zasilanie

Power over Ethernet
Zlicowany montaż

Głębokość montażu

Obudowa podtynkowa

•
•

110 – 240 V
•
•

75 mm
•

Oryginalny zasilacz sieciowy
–
•

75 mm
•

Twój iPad mini wygląda dobrze również na ścianie.

fixDock

• Rozwiązanie montażu iPada i Galaxy Tab na stałe
• Opcjonalne zabezpieczenie przed kradzieżą

• Korzystne rozwiązanie dla systemów sterowania
inteligentnym domem

• Płyta czołowa zlicowana z płaszczyzną ściany

fixDock do iPada i Galaxy Tab
fixDock jest rozwiązaniem do stałej instalacji wszystkich iPadów,

iPadów mini i Samsungów Galaxy Tab. Wyjmowanie tabletu ze

Kompatybilność tableta

W ten sposób Twój tablet jest zawsze do Twojej dyspozycji,

Ramka szklana

stacji dokującej nie jest przewidziane.

obojętnie czy do słuchania muzyki, oglądania telewizji poprzez

streaming, jako elektroniczna ramka na fotografie lub panel

obsługi do sterowania urządzeniami domowymi. Dodatkową
ochronę przed kradzieżą zapewni opcjonalny fixDock Security-Kit.

Funkcja ładowania
Kolor ramki
Montaż

Zasilanie

Zlicowany montaż

Głębokość montażu

Obudowa podtynkowa

fixDock do iPada fixDock do iPada mini fixDock do Samsunga
iPad 2,3,4, Air

iPad mini, mini Retina

Galaxy 2, 3, 4

•

•

•

•

czarna lub biała

pionowo / poziomo

•

czarna lub biała

pionowo / poziomo

•

czarna lub biała

pionowo / poziomo

oryginalny zasilacz sieciowy

oryginalny zasilacz sieciowy

oryginalny zasilacz sieciowy

75 mm

75 mm

75 mm

•

zawarta w komplecie

•

zawarta w komplecie

•

zawarta w komplecie

Alternatywny panel dotykowy dla Twojego inteligentnego domu.

uniDock

• Pozbawiona kabli stacja do ładowania wszystkich standardowych
smartfonów

• Prosta instalacja w standardowej puszce instalacyjnej

• Możliwość późniejszej instalacji

• Zintegrowane, ściemniane światło nocne LED

uniDock do smartfonów

Gdzie jest mój kabel do ładowania? Tego pytania nie będziesz

uniDock

uniDock Alu

musiał sobie w przyszłości więcej zadawać. Genialny uniDock

Materiał

tworzywo sztuczne

Poprzez wyciągnięcie, a następnie obracanie uniDocka należy

Prąd ładowania

5 VDC maks. 2 x 1A

5 VDC maks. 2 x 1A

•

•

ładuje prawie każdy model smartfona bezpośrednio na ścianie.

wybrać pasujący rodzaj łącza.

Oprócz funkcji ładującej, uniDock z czterema diodami LED służy

jako światło do orientacji nocą. Poprzez naciśnięcie sensora

dotykowego może być ono dowolnie ściemniane. Jeśli uniDock nie
jest używany, to można go schować po prostu w ścianie. UniDock

Kolor

Złącze Apple Lightning
Złącze micro USB-B
Złącze USB-A

Światło nocne LED

czarny lub biały
•
•

ściemniane

aluminium

czarny lub biały
•
•

ściemniane

pasuje do standardowych puszek instalacyjnych, a instalacja
możliwa jest w ciągu zaledwie paru minut.

Apple Lightning

USB 2.0
Micro USB

Wyciągnij - Obróć - Ładuj

Już nigdy więcej nie musisz szukać kabla do ładowania.
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