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SMART MIRROR / LUSTRO SMART

Nowa generacja Luster Smart ma 

wszystko, czego można pragnąć w 

dziedzinie technologii i designu. To 

nowoczesna technologia znikająca 

w lustrze.

Wysokiej jakości dotykowy panel LED

Wbudowana kamera, mikrofon i głośniki

Zintegrowane WiFi i gniazdo Ethernet

Technologia Bluetooth, bezprzewodowe przesyłanie multimediów

System operacyjny Android, aplikacje Google Play

System analizy ciała, możliwość podłączenia wagi smart i innych gadżetów

Wydajny, 8 rdzeniowy procesor zapewniający najwyższą szybkość działania

Może pracować jednocześnie jako panel obsługi wideodomofonu, alarmu, 

monitoringu, domu inteligentnego





SMART FRONT / FRONT KUCHENNY SMART

Poznaj rozwiązanie SMART 

wbudowane we front kuchenny i 

ukryte za czarnym lub srebrnym 

szkłem.

Zaprojektowany by idealnie pasować do standardowej szafki 60x45 cm

Pełna funkcjonalność szafki za frontem

Wysokiej jakości dotykowy panel LED

Czarne lub srebrne szkło by idealnie dopasować się do charakteru wnętrza

Wbudowana kamera, mikrofon i głośniki

Zintegrowane WiFi i gniazdo Ethernet

Technologia Bluetooth, bezprzewodowe przesyłanie multimediów

System operacyjny Android, aplikacje Google Play

Wydajny, 8 rdzeniowy procesor zapewniający najwyższą szybkość działania

Może pracować jednocześnie jako panel obsługi wideodomofonu, alarmu, 

monitoringu, domu inteligentnego





BATHROOM TV / TELEWIZOR ŁAZIENKOWY

Wodoodporny telewizor łazienkowy 

z certyfikatami IP65 i IP66 jest 

zaprojektowany i wykonany tak, aby 

funkcjonować w dowolnym 

wilgotnym środowisku.

Wysokowydajne panele LED - doskonała jakość obrazu

Wbudowane głośniki zapewniające doskonałą jakość dźwięku

Wzmocnione panele dla dodatkowej ochrony

Wodoodporny adapter zapewniający stabilność montażu

Certyfikat IP potwierdzający odpowiedni stopień ochrony przed wilgocią

Modny design w różnych konfiguracjach

Kompletny produkt z ramą montażową dla łatwej instalacji





MIRROR TV / TELEWIZOR W LUSTRZE

Dostępny w wielu kształtach i 

rozmiarach, telewizor w lustrze 

łączy nowoczesną technologię z 

eleganckim designem.

TV w lustrze zaprojektowany do użytku w wilgotnych pomieszczeniach

Gdy jest wyłączony wygląda jak zwykłe lustro

Po włączeniu przeistacza się w TV z czystym i ostrym obrazem

Uszczelniony, posiada certyfikat wodoodporności IP66

Specjalne szkło z dużą przejrzystością i wysokim poziomem odbicia

Wbudowany tuner telewizji cyfrowej

Bezpieczne napięcie zasilania 12 V

Wbudowane głośniki wibracyjne

Łatwa instalacja, puszka ścienna w zestawie





FRAME TV / TELEWIZOR W RAMIE

Zapierające dech telewizory ukryte 

w eleganckiej ramie za lustrem dla 

najlepszego designu twojego 

wnętrza.

Dostępne w 3 typowych rozmiarach 32”, 43” i 55”

TV znika całkowicie za lustrem

Specjalne szkło zapewnia wspaniałą jakość obrazu

Wbudowane głośniki dla optymalnego dźwięku

Zintegrowany tuner telewizji cyfrowej

Duży kąt widzenia dla najlepszej jakości obrazu

Obraz w jakości Full HD
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