
Gira bedieningseenheden
voor het Revox multiroom system
Perfect geluid in elke ruimte
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Gira bedieningseenheden
Toegang tot CD/DVD-speler,
maximaal 4 FM-tuners en een
audioserver vanuit elke
willekeurige ruimte in een
gebouw



Met de bedieningseenheid M218
kan het Revox multiroom system
met een enkele toetsdruk worden
geactiveerd  - mét volumerege-
ling en zenderkeuze.

De Gira displayeenheid M217
vormt daarop de ideale aan-
vulling, want daarmee worden
de besturingsmogelijkheden
nog verder uitgebreid. Het dis-
play geeft informatie over de
op dat moment geselecteerde
geluidsbron van het Revox
multiroom system. En naast
nummer- en zenderkeuze
kunnen in elke ruimte maxi-
maal vier timerfuncties
worden geprogrammeerd.

De Gira bedieningseenheden
Voor het Revox multiroom
system biedt Gira in samenwer-
king met Revox de bedienings-
eenheid M218 en de displayeen-
heid M217. Met deze besturing-
apparaten kan het Revox
multiroom system vanuit elke
ruimte worden bediend. Een
uniforme uitstraling met de
rest van de elektrotechnische
installatie blijft daardoor
gewaarborgd.

Het Revox multiroom system
Een muziekinstallatie voor
perfecte geluidskwaliteit in het
hele huis: overal in het gebouw
klinkt muziek of de radio en in
de verschillende ruimten kan met
bedieningseenheden het geluid
apart worden gevarieerd en
geregeld.

Via het centrale apparaat
Revox M51 kunnen maximaal
32 ruimten van muziek worden
voorzien. Daarbij kunnen vier
verschillende luisterzones van elk
maximaal acht ruimten worden
gedefinieerd, met voor elke
luisterzone zijn eigen muziek.

Beide apparaten kunnen apart
worden toegepast. Met behulp
van multifunctionele toetsen
kunnen ook met de M217 prak-
tisch alle belangrijke functies
worden aangestuurd.

Ideaal is echter wanneer de Gira
bedieningseenheid M218 en de
Gira displayeenheid M217 in een
afdekraam tweevoudig worden
gecombineerd tot de Gira
controle-eenheid M217/M218.

Muziekbesturing in
slaap- en badkamer

Muziekbesturing in
de keuken

Muziekbesturing op
het terras

01
Revox multiroom system
Re:system M51 source management
Re:source M37 audio server

02
Gira controle-eenheid
M217/M218

03
Gira bedieningseenheid
M217

04
Revox nevenruimteversterker
Re:connect M219

05
Revox plafondinbouwluidspreker
Re:sound I inwall 50

06
Revox 2-weg luidspreker
Re:sound S piccolo

07
Revox wandinbouwluidspreker
Re:sound I inwall 65
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De Gira bedieningseenheden
voor het Revox multiroom system
alsook het Revox multiroom
system zelf zijn verkrijgbaar viade
elektro-groothandel.

Revox wordt in de
Benelux verdeeld door:
Auris bva
Geert Ramaekers
Tiensesteenweg 348
3000 Leuven
België
GSM +32 (0)4 75-75 12 12
Fax +32 (0) 16 -29 23 90
revox@skynet.be
www.revox.de

Meer informatie over het
Revox multiroom system
krijgt u onder www.revox.com

Varianten
De Gira displayeenheid M217
ende Gira bedieningseenheid
M218kunnen afzonderlijk of in
combinatie worden gemonteerd
en kunnen worden geïntegreerd
in de afdekramen van de pro-
gramma’s Gira Standaard 55,
Gira E2, Gira Event en Gira Esprit.

Via aanpassingskaders kunnen
ze ook in de programma’s Gira
Edel Staal en Gira TX_44 worden
geïntegreerd.

Assortiment
Gira controle-eenheid M217/M218
Gira bedieningseenheid M218
Gira displayeenheid M217

Meer informatie vindt u in
de Gira catalogus en op
het internet via www.gira.nl

Onder voorbehoud van
technische wijzigingen

Gira bedieningseenheid M218
Gira E22 Aluminium

Gira controle-eenheid M217/M218
Gira E22 Aluminium
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Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische
installatie systemen

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postbus 1220
42477 Radevormwald

Duitsland

Tel +49 (0)21 95-602-0
Fax +49 (0)21 95-602-119

www.gira.nl
info@gira.nl

Gira Technische Profi-Hotline:
Tel 0800-belgira
(Tel 0800-2 35 44 72)

Importeur in Nederland

Bovenkerkerweg 10-12
NL-1185 XE Amstelveen
Postbus 900
NL-1180 AX Amstelveen
Tel +31 (0) 20 -5 45 03 45
Fax +31 (0) 20 -5 45 02 50
communicatie@
technischeunie.com

Voor toezending van de
complete Gira documentatie
in Nederland:

Gira Informatiedienst
Postbus 30124
NL-1301 AC Almere
Fax +31 (0) 36 -7 11 35 99

D van Gils Electrotechniek
Reest 20
5032 EP TILBURG

Telefoon +31 (0)6 20402071

info@dvangilselectrotechniek.nl

http://www.
dvangilselectrotechniek.nl

Installatiebedrijf voor intelligente
elektrotechnische installaties


