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De perfecte 
connectie



Multimedia-aansluitsysteem
Vandaag de dag behoren multimediacomponenten tot de vaste onderdelen van iedere inrichting, of 
het nu gaat om woningen, hotels of kantoorinrichtingen. In woonkamers worden spelconsoles en 
full HD beeldschermen aangesloten, in conferentieruimtes hangen professionele beamers en op de 
werkplek staan hoge resolutie LCD monitors. Om deze multimediacomponenten harmonisch op te 
nemen in de bestaande elektrotechnische installatie heeft JUNG nu het Multimedia-aansluitsysteem. 
Met de designramen uit de A- en de LS-range biedt het systeem talrijke mogelijkheden om de ver-
schillende aansluitingen feilloos met elkaar te combineren. 
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Voor het aansluiten van analoge audio-
apparatuur, zoals Hifi-installaties. 

Voor het aansluiten van digitale appara-
ten voor de overdracht van hoge resolu-
tie audio- en videodata - zoals van SAT-
ontvangers of Blu-ray spelers aan een 
Plasma- of LCD-beeldscherm. 

Cinch audio HDMI

DVI Mini Jack

Aansluiting voor gelijktijdige overdracht 
van analoge en digitale videodata, zoals 
van een DVD speler naar een TV.  

Voor het aansluiten van mobiele appa-
raten, zoals MP3-spelers of mobiele 
telefoons.

USB S-Video

Voor 2.0 Highspeed-aansluiting van een 
mobiel apparaat, als computerbenodigd-
heden (muis, printer, scanner etc.) of 
digitale camera. 

Voor het aansluiten van analoge video-
apparaten, zoals DVD-spelers/recorders, 
videorecorders of -ontvangers. 

Composite video VGA

Voor het aansluiten van analoge video-
apparaten, zoals DVD spelers/recorders, 
of videorecorders/ -ontvangers. 

Analoge beeldoverdrachtstandaard voor 
de aansluiting van PC‘s en laptops met 
monitoren en beamers.
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USB-laadcontactdoos

De nieuwe USB laadcontactdoos van JUNG maakt een einde aan de chaotische 
verzameling adapters die stuk voor stuk onnodig plaats innemen en verschillende 
contactdozen blokkeren. Mobiele telefoons, digitale camera‘s of MP3-spelers: de USB 
laadcontactdoos biedt een universele, centrale aansluiting voor het opladen van alle 
mobiele apparatuur met de universele USB aansluiting. 

De USB laadcontactdoos is uitgerust met twee aansluitingen, zodat er twee appa-
raten gelijktijdig op één contactdoos geladen kunnen worden. Met het oog op de 
EU-richtlijnen voor standaardisatie van de USB aansluiting, waarmee momenteel reeds 
de meeste mobiele telefoons worden uitgerust, en waarmee in de toekomst talrijke 
andere mobiele apparaten worden uitgerust, bent u met de JUNG USB laadcontact-
doos voorbereid op de toekomst.
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Eén laadaansluiting voor alles: via de 
geïntegreerde netvoeding laadt u uw 
mobiele apparatuur met USB-aansluiting 
op een centraal punt op.
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