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HITPOINT Inc. - historia

Założenie Hitpoint Inc.
Pierwszy producent brzęczyków na Taiwanie.

Nowy udziałowiec: Spółka notowana na Tajwanie.
United Integrated Services Co. (Rev US$300M/Y)

Uruchomienie fabryki buzzer’ów w Chinach

Przyznany tytuł „Firma Jakości” przez Chiny. Uzyskany 
certyfikat ISO-9001

Uruchomienie usługi OEM/ODM dla Melco (Japan) (Buffalo).
Sound card, Skype phone.

“Green manufacture Partner” certyfikowany przez EPSON 
(Japan). EPSON korzysta z buzzer’a HITPOINT
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2005

2002

2006 Uruchomienie usługi OEM/ODM dla OMRON (Japan).
ISDN TA, 56K Modem.

Uruchomienie usługi OEM/ODM dla BENQ/EPSON (Japan).
Karta FAX używana w drukarce wielofunkcyjnej.

2007

2009

Buzzer PK-27N29EP-110DQ użyty w chińskich 
metrach



HITPOINT Inc. – globalna sieć sprzedaży
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HITPOINT Inc. - produkty



HITPOINT Inc. - produkty

Flash Buzzer

Ma zastosowanie do różnych paneli urządzeń 
elektronicznych w miejscach, w których trzeba 
uważać na oświetlenie i dźwięk.
Na przykład centralny system sterowania i 
monitorowania (CCMS) dla roślin, system 
automatyki budynku (BAS) dla mieszkańców, 
ostrzeżenie o klasyfikacji przeszkód w systemie 
zasilania i różne pomieszczenia komunikacyjne. 
Wielkość tej serii: Ø12 ~ 55, kolor diody LED może 
być do wyboru migający lub stały jasny lub 
przerywany dźwięk synchronizowany z lampą 
błyskową.



HITPOINT Inc. – produkty

Music Buzzer

Ma zastosowanie w różnych urządzeniach
elektronicznych z tonem przypominającym 
o dobrych intencjach.
Na przykład monit o wprowadzeniu
klienta i monit programu działania pralki, 
maszyny wodnej, kuchenki mikrofalowej, 
patelni elektrycznej, mleka sojowego… itd.
Rozmiar tej serii: Ø12 ~ 43, muzyka 
pochodzi głównie ze znanych piosenek z 
całego świata, a nagrania muzyczne 
określone przez klienta są również 
akceptowane.



HITPOINT Inc. - SMD Magnetic Buzzer

Ma zastosowanie do różnych elektronicznych 
urządzeń przenośnych. Na przykład urządzenia do 
badań medycznych, które pomagają ludziom mierzyć 
stan zdrowia i dane medyczne w dowolnym miejscu. 
Albo śledzenie alarmu, które pomagają ludziom 
odnaleźć zagubiony przedmiot. Najmniejszy rozmiar 
to 4 mm z 70 dB.



Masters Sp. z o.o.

Główna siedziba
Ul. Objazdowa 5B
83-010 Straszyn

Kontakt
+48 500 054 372
zakupy@masters.com.pl
www.masters.com.pl
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