οθόνες Class 100NEW 2 καλωδίων

Door Entry
CLASS 100X

344682

344672

344652

344692

Διαστάσεις, σελ. 361
Αρ. καταλ.

Οθόνη Class 100 Χ16E με Wi-Fi

344682 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)

Οθόνη Class 100 V16E
344672 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.
Τοποθέτηση επίτοιχη με τη βάση που περιέχεται στη
συσκευασία και επιτραπέζια με το κατάλληλο εξάρτημα
(2 x αρ. καταλ. 344692)

Kit θυροτηλεόρασεων, σελ. 362
354

Αρ. καταλ.

Οθόνη Class 100 V16B

344652 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
1 επιπλέον προγραμματιζόμενο πλήκτρο ανάλογα με την
επιθυμητή λειτουργία (π.χ. ενδοεπικοινωνία, επιπλέον
κλειδαριά, φωτισμός κλιμακοστασίου, κλπ).
Δυνατότητα ρύθμισης χρώματος, φωτεινότητας,
αντίθεσης, έντασης και μελωδίας ήχου κλήσης από το
πλαϊνό μπουτόν τύπου joystick.
Τοποθέτηση επίτοιχη με τη βάση που περιέχεται στη
συσκευασία και επιτραπέζια με το κατάλληλο εξάρτημα
(2 x αρ. καταλ. 344692)

Οθόνη Class 100 V16M
344625 Έγχρωμη LCD οθόνη 4,3” με ακουστικό
Διαθέσιμα πλήκτρα: 2 πλήκτρα αφής για τον έλεγχο
κλειδαριάς και την έναυση της κάμερας/κυκλική
εναλλαγή καμερών και 1 επιπλέον προγραμματιζόμενο
πλήκτρο ανάλογα με την επιθυμητή λειτουργία (π.χ.
ενδοεπικοινωνία, επιπλέον κλειδαριά, φωτισμός
κλιμακοστασίου, κλπ).
Δυνατότητα ρύθμισης χρώματος, φωτεινότητας και
έντασης ήχου κλήσης
Το ακουστικό διαθέτει μαγνήτες για εύκολο κράτημα.
Τοποθέτηση επίτοιχη με τη βάση που περιέχεται στη
συσκευασία και επιτραπέζια με το κατάλληλο εξάρτημα
(2 x αρ. καταλ. 344692)

Εξάρτημα για επιτραπέζια τοποθέτηση
344692 Εξάρτημα για την επιτραπέζια τοποθέτηση
όλων των οθονών και των θυροτηλεφώνων
της σειράς Class100NEW

