
Accesorii

Cabluri de combinare Instalare CI201L

Combină o linie de antenă flexibilă cu linia de alimentare cu energie. Ideal pentru utilizarea cu mobile TV.

Cablu de alimentare cu ștecher universal pentru priza de bord și bricheta, și conectorul de alimentare 

coaxiale 2.1 / 5.5 mm. Cablu antenă cu conectori de tip F. Potrivit pentru televizoare Caratec cu 

receptoare de satelit și multe alte unități. Lungimea cablului 1,5 m.

9950276 € 19,95

Soundbar Audio CAS100

Două difuzoare de gamă largă și un subwoofer integrat oferă în ciuda dimensiunilor sale compacte, pentru 

o reproducere clară și puternică a sunetului. Ușor de conectat la căști și conexiune USB de pe TV. 

Reglați volumul cu dispozitivul de la telecomanda televizorului. Cu suport pentru montare pe atașament 

piedestal. Potrivit pentru unitățile de televiziune din seria Caratec CAVxx4  și multe alte unități. În negru.

Livrare: SoundBar cu cablu de conectare, suport.

Dimensiuni 40,9 x 6,1 x 5,7 cm (L x Î x A), cu conexiuni adâncime de 7,4 cm,Greutate 0.49 kg

9950275 € 99,95

Cablu audio / video

RCA Cablu A / V

lungime 3,0m 9980334 € 12,95

lungime 6,0m 9980332 € 15,95

lungime 10,0m 9980331 € 19,95

lungime 13,0m 9980330 € 22,95



Accesorii

extensie RCA mufă de 3,5 mm

4 cuplaje RCA Stereo / 2 conectori RCA 1.5m

Cablu RCA Lungime 2,0 m 9950331 € 4,95 mufă 3,5 mm stereo / 2 mufe RCA

Video - 75 Ohm, 2 x audio Lungime 1,5 m 9983279 € 4,95

Lungime 2,0 m 9982355 € 7,50

Cablu video - SCART / RCA conector SCART SCART 21-pini, 6 mm ,1,5 m

Mufă scart cu 21 de pini. / 3 conectori RCA 3 prize RCA cu întrerupător IN / OUT 9982227 € 3,50

(video,2 x audio) 9982392 € 8,95

Lungime 2,0 m 9982403 € 9,95



HDMI Accesorii

HDMI Adaptor unghi

HDMI mufă la priză

9904615 € 5,95

Cablu HDMI cu Ethernet

Cablu HDMI de mare viteză, AWG 30, cu Ethernet, Cablu HDMI cu Ethernet Lyndahl

6 mm. • nici o oxidare

lungime 1,5m 9950332 € 6,50 • toleranțe minime absolute

lungime 3,0m 9950327 € 9,95 • este utilizat în tehnologia de rețea profesională

lungime 5,0m 9950328 € 12,95 • Garanția pentru funcționarea corespunzătoare la 20 m

lungime 10,0m 9950329 € 19,95 • strat de protecție din nylon

lungime 1,5m 9950452 € 12,50

lungime 5,0m 9950454 € 22,95

Bluetooth-Soundsystem de la alphatronics

1

3

2



Bluetooth-Soundsystem de la alphatronics

Cu noile alphatronics-Soundsystem, veți obține o experiență impresionantă a sunetului în autorulotă și rulotă.Conexiune wireless cu tehnologia fără fir Bluetooth

1 Bluetooth 2.0 Soundsystem 2 Bluetooth HighEnd-Soundbar 3 Boxe stereo Bluetooth

alphatronics Sound aphatronics Sound aphatronics Sound

De înaltă calitate Hi-Fi Bluetooth boxe cu Un sistem complet gamă boxe adaptate în Puternic 2 x 3 W mobilă boxă, nu numai potrivit 

receptor Bluetooth separat. Ambele boxe mod specific la circumstanțele speciale în pentru conexiunea cu televizorul, de asemenea, ca 

sunt conectate la receptor. Conexiunea la autorulote si rulote, integrate într-un un sistem de sunet, de exemplu,pt Smartphone-ul 

televizor se realizează prin intermediul SoundBar larg de 55 cm. Aplicarea high-end dvs. poate fi utilizat.

transmisiei prin bluetooth. componente hi-fi adaptate sistemului acumulatorul boxă este încărcată prin mini USB.

Caracteristici: Bluetooth Boxe stereo, alphatronics de redare. Caracteristici: Aux-in port, Power On/Off, 

2 x 15 W RMS, lungimea cablului între Caracteristici: Bluetooth stereo-Soundbar, dimensiuni 156 x 60 x 48 mm

boxe și caseta Bluetooth 1.5 m, auto 2 x 15 W RMS, 12 V DC, auto on / off

power off, 12 V DC, prin TV, dimensiuni 550 x 60 x 60 mm, 9942212 € 89,95

dimensiuni 86 x 86 x 100 mm, intrare intrare auxiliară de conectare, telecomandă.

auxiliară în conexiune, inclusiv. telecomandă.

9942208 € 189,00

9942209 € 169,00



Alphatronics set cască Bluetooth Bluetooth modul-de upgrade la BA1 și BA2

Sound 4

suport APH2 pentru boxe alphatronics Sound

modul pentru TV se conectează unul sau două seturi 

de Cască simultan, conexiune prin jack de 3,5 mm, 

încărcare prin port USB

BA 1 pentru 1 cască 9942214 € 44,95 Pt atașare stabilă pe perete în autorulota sau rulota.

BA 2 pentru 2 căști 9942268 € 69,95 9942216 € 49,95

Cască Bluetooth stereo pliabil, cu până la 

16 ore de redare.încărcare a bateriei prin suport APH1 pentru boxe alphatronics Sound suport APH3 pentru boxe alphatronics Sound

intermediul mini USB, confort desavarsit  

datorită greutății reduse.

Caracteristici: Mini-cablu USB de încărcare, 

control al volumului pe căști, cablu AUX,

Power On/Off .

9942213 € 139,00

TV suport pentru fixare deasupra sau dedesubtul Două suporturi reglabile pentru montarea individuală 

televizorului la VESA. a boxelor. Trei opțiuni de montare (vezi imagini).

9942215 € 39,95 Dimensiuni 10,4 x 18,5 x 9,5 cm, greutate 0,65 kg

9942219 € 82,95



WiFi Modul WFM1

Prin alphatronics modul WiFi vă aduce smartphone, tabletă sau laptop-ul la televizor, să iasă în evidență! Se transferă cu ușurință filme, fotografii, conținut web

și muzică pe televizor. este conectat la portul HDMI al televizorului, un cablu USB folosește curent de la TV.

Standart Miracast WiFi (1: 1 pentru transfer de imagine de la Android 4.2), DLNA, AirPlay, oglindire (1: 1 de transfer de imagine), Full HD afișare (1080p), 

interfata HDMI, sursa de alimentare 5V port USB

Livrare: alphatronics modul WiFi, cablu USB, manual de utilizare 9942220 € 69,95


