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Szeretne valami alternatívát  
a hagyományos fehér  
kapcsolókkal és dugaljakkal 
szemben? Ultravékony  
kivitelével (8 mm) és  
modern színeivel, a Sedna 
termékcsalád az ideális  
választás!

A diszkrét 
stílus



Tegye egyedivé otthonát
> A Sedna titka az egyszerű vonalvezetés-
ben és a kifogástalan minőségben rejlik.  
A 8-féle keretszín és a 6-féle betétszín kom-
binálásával egyedi stílust vihet otthonába.

Kedvező ár!
> A Sedna termékcsalád nagyon jó ár- 
érték arányának köszönhetően,  
esztétikus és megfizethető dizájntermék-
kel gazdagíthatja otthonát.



Kínálatunkban 8-féle  
keretszínből választhat: 
fehér, krém, bézs,  
alumínium, titánium,  
piros, felhőszürke és  
grafit. A betétek pedig 
6 színben érhetőek el: 
fehér, krém, bézs, alumí-
nium, titánium és grafit. 
Kombinálja tetszése  
szerint a színeket!

Kifejezően 
színes



Egypólusú kapcsoló,
felhőszürke

Egypólusú nyomó, lámpajellel, grafit

Kettős váltókapcsoló, 
alumínium

Váltókapcsoló, titánium

Tegye színesebbé  
a mindennapokat!
> Mivel a termékek minden 
helyiségben jól mutatnak, 
a konyhától a nappalin át 
egészen a hálószobáig, így 
nem kell mást tennie, mint 
kiválasztania az Önnek 
legmegfelelőbb színt és a 
kívánt funkciókat.

Csillárkapcsoló, fehér

Csillárkapcsoló LED-es 
jelzőfénnyel, bézs



Sokszínű 
alkalmazások

A Sedna termékekkel sokszínű-
en, komfortosan oldhatja meg 
a világítási és fűtésvezérlési 
feladatokat. A funkciók egysze-
rűbbé és kényelmesebbé teszik 
az életét, harmonikusabbá a 
hétköznapjait.



Informatikai és telefonos  
csatlakozóaljzat, titánium

Fényerőszabályzó, piros

Antennacsatlakozó  
(TV/R/Sat), fehér

Otthonunkat úgy alakítjuk ki, 
hogy az alkalmazkodjon élet-
ritmusunkhoz ill. szükségle-
teinkhez: 
> A fűtési rendszer optimális 
komfortérzetet biztosít, mikor 
otthon tartózkodunk: ebben 
segít a programozható ter-
mosztát. 
> A hangulatunknak megfelelő 
világítást állítunk be, a fény-
erőszabályzók segítségével.

Mozgásérzékelő, alumínium

Informatikai aljzat, krém

Csatlakozóaljzat, fehér
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Energiahatékony 
megoldások:  
ha a logóval jelölt funkciókat 
használja, energiát és pénzt 
is megtakaríthat!
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Látogasson el 
a Schneider Electric Magyarország 

megújult weboldalára!

Keressen a termékek között, 
készítsen termékösszehasonlításokat.

Nézzen meg bemutatóanyagokat, 
töltsön le dokumentumokat, tudjon meg 

műszaki adatokat.


