Wideodomofon 7" Classe 300X13E SMART z wi-fi
Charakterystyka ogólna

344643

Wideodomofony i domofony
Wideodomofony
Classe 300

Parametry produktu
Wideodomofon 7" Classe 300X13E - ciemny
Wideodomofon głośnomówiący z Wi-Fi, z kolorowym ekranem dotykowym 7'',
pętlą indukcyjną i funkcją Sekretarki, umożliwiającą nagranie audio/wideo
wywołania, podczas nieobecności.
Dzięki komunikacji Wi-Fi możliwe jest powiązanie wideodomofonu ze
smartfonem, z wykorzystaniem aplikacji Door Entry (dostępna w wersji na
Android oraz iOS). Pozwala to obsługiwać funkcje systemu
wideodomofonowego z poziomu smartfonu (odbieranie połączeń, otwieranie
zamka, aktywacja panelu zewnętrznego i przegląd kamer, aktywacja
dodatkowych funkcji).
Klawisze pojemnościowe na froncie umożliwiają odebranie wywołania i
rozmowę, otwarcie zamka, aktywację panelu zewnętrznego i przegląd kamer.
Dodatkowy klawisz jest dedykowany do obsługi wybranej przez użytkownika
funkcji, określonej podczas konfiguracji (np. włączenie oświetlenia na klatce,
interkom, dodatkowy zamek itp.). Pod ekranem znajdują się diody
sygnalizacyjne: wyłączenie sygnału wywołania i wiadomość.
Dostęp do ustawień i funkcji dodatkowych z poziomu menu na ekranie
dotykowym.
Funkcja Wiadomości - do zapisania za pomocą wirtualnej klawiatury lub
nagrania wiadomości głosowej dla innych mieszkańców lokalu (np. zrób zakupy
itp.).
Możliwość komunikacji głosowej z centralą portierską (jeżeli obecna w
systemie) za pomocą specjalnego wywołania.
Regulacja poziomu głośnika, głośności dźwięku wywołania oraz parametrów
obrazu.
Dostępne 16 różnych sygnałów wywołania.
Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego uchwytu lub na biurku z
wykorzystaniem podstawki biurkowej nr ref. 344632 (zamawianej oddzielnie).
Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów) lub wirtualnie z poziomu
menu, z szerszym wyborem funkcji i ustawień.
Wymiary w mm (wys. x szer. x gł.): 162 x 194 x 22
Wideodomofon w ciemnej tonacji

CLASSE 300 WIDEODOMOFON SMART WI-FI

Pliki do pobrania
Dane techniczne
Instrukcja instalacji
Instrukcja montażu
Instrukcja skrócona
Instrukcja użytkownika

Cena bez VAT

1985,1 ZŁ / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Strony katalogowe

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.
Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

