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Oθόνες Class 300 X13E με Wi-Fi

Μόνιτορ 2 καλωδίων χωρίς ακουστικό (hands free) με μεγάλη
έγχρωμη LCD οθόνη υψηλής ευκρίνειας αφής 7”.
Διαθέτει μια λειτουργική και εργονομική ζώνη με 3 πλήκτρα
αφής για τις βασικές εντολές: έναυση μπουτονιέρας/
κυκλική εναλλαγή καμερών, έλεγχος κλειδαριάς, συνομιλία
hands free και ένα 4ο πλήκτρο προγραμματιζόμενο για την
λειτουργία που συχνότερα χρησιμοποιεί ο χρήστης (π.χ.
φωτισμός κλιμακοστασίου, ενδοεπικοινωνία, επιπλέον
κλειδαριά, κλπ).
LEDs ένδειξης για: ακύρωση ήχου κλήσης, λήψη μηνυμάτων.
Δυνατότητα επιλογής ρυθμίσεων και προγραμματισμού
επιπλέον λειτουργιών μέσω της οθόνης αφής και του μενού.
16 διαθέσιμοι ήχοι κλήσης
Λειτουργία MEMO – καταγραφή γραπτών μηνυμάτων με
τη χρήση του πληκτρολογίου ή εγγραφή προφορικών
μηνυμάτων για τους άλλους ενοίκους της κατοικίας.
Η συσκευή ταυτοποιείται είτε με τις αντιστάσεις
ταυτοποίησης, είτε μέσω του μενού.
Με αυτόματο καταγραφέα και μνήμη εικόνας και ήχου
που εξασφαλίζει την αποθήκευση της εικόνας και των
ηχητικών μηνυμάτων των επισκεπτών που έκαναν κλήση
στη μπουτονιέρα κατά την απουσία των ενοίκων. Με την
κατάλληλη εντολή εμφανίζεται η εικόνα των επισκεπτών και
ακούγονται τα ηχητικά μηνύματα που άφησαν.
Επίσης, χάρη στη σύνδεση Wi-Fi που διαθέτει, μπορεί να
συνδεθεί μέσω της δωρεάν εφαρμογής Door Entry (διαθέσιμη
για Android και iOS) με smartphone, από την οποία είναι
δυνατός ο έλεγχος βασικών λειτουργιών (αποδοχή κλήσεων,
άνοιγμα της κλειδαριάς, ενεργοποίηση του φωτισμού
κλιμακοστασίου, κυκλική εναλλαγή των καμερών και άλλα).
Επίσης, είναι συμβατή με τις Smart Κάμερες Netatmo και
μπορεί να γίνεται διαχείρηση κάποιων από τις λειτουργίες
τους μέσω της εφαρμογής Door Entry (σελ. 184)
Διαστάσεις (Υ x Μ x Π): 162 x 194 x 25 mm
Τοποθετείται και επιτραπέζια με τη βάση αρ. καταλ. 344632
344642
Λευκό
344643
Μαύρο

Αρ. καταλ.

Οθόνη Class 100 Χ16E με Wi-Fi

Έγχρωμη LCD οθόνη 5” χωρίς ακουστικό (hands free)
Διαθέσιμα πλήκτρα: 2 πατητά πλήκτρα για την
ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συνομιλίας και
2 πλήκτρα αφής για τον έλεγχο κλειδαριάς και την έναυση
της κάμερας/κυκλική εναλλαγή καμερών
5 επιπλέον προγραμματιζόμενα πλήκτρα ανάλογα με τις
επιθυμητές λειτουργίες (π.χ. ενδοεπικοινωνία, επιπλέον
κλειδαριά, φωτισμός κλιμακοστασίου, κλπ).
Δυνατότητα ρύθμισης χρώματος, φωτεινότητας,
αντίθεσης, έντασης και μελωδίας ήχου κλήσης από το
πλαϊνό μπουτόν τύπου joystick.
Διαθέτει σύνδεση Wi-Fi, χάρη στην οποία μπορεί να
συνδεθεί μέσω της δωρεάν εφαρμογής Door Entry Class
100X (διαθέσιμη για Android και iOS) με smartphone,
από το οποίο είναι δυνατός ο έλεγχος των λειτουργιών
της θυροτηλεόρασης (αποδοχή κλήσεων, άνοιγμα της
κλειδαριάς, ενεργοποίηση του φωτισμού κλιμακοστασίου,
κυκλική εναλλαγή των καμερών και άλλα).
Τοποθέτηση επίτοιχη με τη βάση που περιέχεται στη
συσκευασία και επιτραπέζια με το κατάλληλο εξάρτημα
(2 x αρ. καταλ. 344692)
Λευκό
344682

Εξάρτημα για επιτραπέζια τοποθέτηση
344692 Εξάρτημα για την επιτραπέζια τοποθέτηση όλων των
οθονών και των θυροτηλεφώνων της σειράς Class100

Εξαρτήματα για επιτραπέζια τοποθέτηση
επιτραπέζιας τοποθέτησης για τις οθόνες της
344632 Βάση
σειράς CLASS300
8 αγωγών με κονέκτορα για επιτραπέζια
336803 Καλώδιο
τοποθέτηση

Τροφοδοτικό
Επιπλέον τροφοδοτικό 2 στοιχείων που μπορεί να
346020 χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την οθόνη CLASS300
X13E (344642/3) σε εγκατάσταση πολλών διαμερισμάτων

ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Για τη χρήση των οθονών CLASS 300 X13E και CLASS 100X16E σε συνδυασμό με smartphone, ο χρήστης πρέπει να προβεί στην αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού για την πρόσβαση
στο διαδίκτυο και σύνδεσης μέσω ενός παρόχου internet. Η BTicino δεν συμμετέχει σε αυτό. Ο χρήστης πρέπει να εγκαταστήσει την εφαρμογή Door Entry στο smartphone του για να
μπορεί να ελέγχει με αυτό μέσω internet το σύστημα θυροτηλεόρασης. Σε κάθε περίπτωση, η καλή λειτουργία μεταξύ της οθόνης και της εφαρμογής εξαρτάται από την ποιότητα του
σήματος Wi-Fi και 3/4G, το συμβόλαιο της οικιακής σύνδεσης στο internet και το συμβόλαιο διαχείρισης δεδομένων στο smartphone.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω δεν συνάδει με τις απαιτήσεις καλής λειτουργίας της οθόνης, η BTicino δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία. Τα προϊόντα
λειτουργούν με σύστημα VoIP streaming συνεπώς πρέπει να ελεγχθεί ότι ο πάροχος επιτρέπει τη μεταφορά των δεδομένων και δεν τα μπλοκάρει. Τέλος, η χρήση της εφαρμογής
καταναλώνει δεδομένα και το κόστος τους επιβαρύνει το χρήστη.
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