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Model Popis Doporučená cena včetně 
DPH

Harmony 515 Programovatelný dálkový ovladač se zeleně podsvícenými tlačítky a programovatelným displayem, 50 tlačítek, 4 interaktivní pozice na displeji, až 5 připojitelných zařízení, až 255 aktivit 
(programovatelná makra), USB propojení (Win 98, 2000, ME, XP, Mac), rozměry: 206 x 53 x 25 mm, hmotnost: 164 g 1 390

Harmony 525 Programovatelný dálkový ovladač s modře podsvícenými tlačítky a programovatelným displayem, 50 tlačítek, 4 interaktivní pozice na displeji, až 10 připojitelných zařízení, až 255 aktivit 
(programovatelná makra), USB propojení (Win 98, 2000, ME, XP, Mac), rozměry: 206 x 53 x 25 mm, hmotnost: 164 g 1 690

Harmony 555 Programovatelný dálkový ovladač s oranžově podsvícenými tlačítky a programovatelným displayem, 50 tlačítek, 4 interaktivní pozice na displeji, až 15 připojitelných zařízení, až 255 aktivit 
(programovatelná makra), USB propojení (Win 98, 2000, ME, XP, Mac), rozměry: 206 x 53 x 25 mm, hmotnost: 164 g 2 190

Harmony 688 Špičkový programovatelný dálkový ovladač s podsvícenými tlačítky a programovatelným displayem, 51 tlačítek, 6 interaktivních pozic na displeji, až 15 připojitelných zařízení, až 255 aktivit 
(programovatelná makra), USB propojení (Win 98, 2000, ME, XP, Mac), rozměry: 203 x 58 x 33 mm, hmotnost: 164 g 1 690

Harmony 785
Nový špičkový programovatelný dálkový ovladač s velkým barevným LCD displejem a nabíjecí kolíbkou, LCD displej s možností vlastního grafického vyvedení, snímač náklonu (automatické 
rozsvícení), 52 tlačítek, 6 interaktivních pozic na displeji, až 15 připojitelných zařízení, až 255 aktivit (programovatelná makra), USB propojení (Win 98, 2000, ME, XP, Mac), nabíjecí kolíbka, 
rozměry: 206 x 53 x 25 mm, hmotnost: 164 g

3 490

Harmony 885
High-end programovatelný dálkový ovladač s velkým barevným LCD displejem a nabíjecí kolíbkou, LCD displej s možností vlastního grafického vyvedení, snímač náklonu (automatické 
rozsvícení), 55 tlačítek, 8 interaktivních pozic na displeji, až 15 připojitelných zařízení, až 255 aktivit (programovatelná makra), USB propojení (Win 98, 2000, ME, XP, Mac), nabíjecí kolíbka, 
rozměry: 203 x 58 x 33 mm, hmotnost: 164 g

5 990

Harmony 895
IR a RF High-end programovatelný dálkový ovladač s velkým barevným LCD displejem a nabíjecí kolíbkou, rozšíření pro 8 zařízení ovládaná přes RF signál (až do vzdálenosti 30 m), velký 
barevný LCD displej s možností vlastního grafického vyvedení, snímač náklonu (automatické rozsvícení), 55 tlačítek, 8 interaktivních pozic na displeji, až 15 připojitelných zařízení, až 255 
aktivit (programovatelná makra), USB propojení (Win 98, 2000, ME, XP, Mac), nabíjecí kolíbka, rozměry: 203 x 58 x 33 mm, hmotnost: 164 g

8 990

Harmony 1100
Nový luxusní programovatelný dálkový ovladač s dotykovým LCD displejem (320 x 240 bodů) a nabíjecí kolíbkou, LCD displej s možností vlastního grafického vyvedení, snímač náklonu 
(automatické rozsvícení), 15 tlačítek, interaktivní pozice na displeji, až 15 připojitelných zařízení, až 255 aktivit (programovatelná makra), USB propojení (Win 98, 2000, ME, XP, Vista, Mac), 
nabíjecí kolíbka, možnost rozšíření o Harmony RF Extender (na objednávku) rozměry:  140 x 104 x 18 mm, hmotnost:  193 g

10 990

Harmony IR-RF Extender IR-RF modul pro ovladače Harmony 1000 a Harmony 895 (Harmony 895 má jeden součástí balení). Balení obsahuje 4 páry IR čidel dovolující ovládat až 8 zařízení bez nutnosti přímé 
viditelnosti - modul převádí RF signál na IR. 1 990

Harmony ONE
Vylepšený programovatelný dálkový ovladač s dotykovým barevným LCD displejem a nabíjecí kolíbkou, LCD displej s možností vlastního grafického vyvedení, snímač náklonu (automatické 
rozsvícení), 55 tlačítek, 6 interaktivních pozic na displeji, až 15 připojitelných zařízení, až 255 aktivit (programovatelná makra), USB propojení (Win 98, 2000, ME, XP, Mac), nabíjecí kolíbka, 
rozměry: , hmotnost:  g

4 490

Transporter™ Network 
Music 

Bezdrátový digitální přehrávač, na který audiofilové čekali * Přenáší vysoce kvalitní zvuk z počítače do stereofonního zařízení  * Umožňuje poslech tisíců internetových rozhlasových stanic 
včetně vašich oblíbených i v případě, že máte vypnutý počítač * „Zázračný“ konvertor z digitálního na analogový signál AK4396 pro dosažení maximální kvality hudby * Audio průtok CD „s 
přesností bitu“ s omezeným ukládáním a využíváním vlnového rozsahu * Přenáší komprimované i nekomprimované hudební formáty * Vestavěné porty 802.11g a Ethernet umožňují výběr 
kabelového nebo bezdrátového připojení * Funguje s počítači PC a Mac a se systémem Linux

45 000

Squeezebox™ Classic

Squeezebox je skvělý hudební přehrávač, který slouží k přenosu veškeré digitální hudby uložené v počítači do stereofonního zařízení prostřednictvím rozhraní Wi-Fi nebo kabelů. Toto 
výkonné a promyšlené zařízení se snadnou instalací a použitím přehrává vysoce kvalitní zvuk bez přeskakování a zpoždění. Jeho veliký elegantní displej zobrazuje názvy stop, jména 
interpretů a nabídky: je možné vyhledávat podle žánru, interpreta, seznamu stop nebo hudbu náhodně míchat. Zařízení Squeezebox rovněž umožňuje poslech prakticky neomezeného počtu 
internetových rozhlasových stanic i tehdy, když je počítač vypnutý. Funguje s počítači PC, Mac a se systémem Linux a podporuje komprimované a nekomprimované hudební soubory.

6 190

Se zařízením Squeezebox™ Duet můžete poslouchat doma hudbu kterou máte rádi v libovolném pokoji Tento inteligentní bezdrátový přehrávač přenese celou vaši sbírku hudby do

Ceník programovatelných dálkových ovladačů Harmony                                                                           Platný od 1.6. 2009

Squeezebox™ Duet

Se zařízením Squeezebox™ Duet můžete poslouchat doma hudbu, kterou máte rádi, v libovolném pokoji. Tento inteligentní bezdrátový přehrávač přenese celou vaši sbírku hudby d
stereofonního systému. Ovladač umožňuje snadné procházení, výběr a přehrávání přímo z ruky. Také můžete, i při vypnutém počítači, poslouchat hudební služby online a tisíce internetových 
rádiových stanic z celého světa. Přidejte přehrávače Squeezebox a vychutnejte si křišťálově čistý zvuk v kvalitě disku CD kdekoliv doma. Díky barevné obrazovce a intuitivnímu rozhraní 
zařízení Squeezebox Duet je to snadné – stačí otočit a klepnout. Bezproblémová bezdrátová instalace.

8 690

Squeezebox™ Boom Logitech® Squeezebox™ Boom je multifunkční síťový hudební přehrávač s vestavěnými reproduktory zesilovačem a ovládačem, který může přenášet digitální hudbu do libovolného pokoje ve 
vašem domě. To vše v kompaktní velikosti. Stačí připojit síťovou šňůru, bezdrátově připojit k síti a poté již můžete přehrávat oblíbenou hudbu a obsah v dokonale čistém zvuku. 7 190

Sqeezebox™ Controller Ovladač k Squeezebox™ hudbenímu systému (viz Squeezebox™ Duet) 5 790
Sqeezebox™ Receiver Příjimač k Squeezebox™ hudbenímu systému (viz Squeezebox™ Duet) 3 190

Indoor Master System Kamerový monitorovací systém pro vnitřní použití, snadná instalace, flexibilní možnosti sledování pomocí počítače, výstrahy odesílané ze systému reagující na pohyb do mobilního telefonu 
nebo e-mailu, vzdálené sledování přes internet, podpora až šesti kamer 7 990

Indoor Add On Přídavná kamera pro Indoor Master System 6 490

Outdoor Master System Kamerový monitorovací systém pro venkovní použití, snadná instalace, flexibilní možnosti sledování pomocí počítače, výstrahy odesílané ze systému reagující na pohyb do mobilního telefonu 
nebo e-mailu, vzdálené sledování přes internet, podpora až šesti kamer 7 990

Outdoor Add On Přídavná kamera pro Outdoor Master System 6 490
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