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Videodomofon NICE VIEW
PLUS czytnik kart /
breloków
Cena

1 199,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Producent

NICE

Zapłać później

Opis produktu
NICE VIEW
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DLA DOMU JEDNORODZINNEGO
ZESTAW SKŁADA SIĘ Z 1x KAMERA + 1x MONITOR- KOLOR DO WYBORU
MONITOR DO WYBORU:
monitor VIEW W - 7" monitor z dotykowymi przyciskami w kolorze BIAŁYM, czytnik kart micro SD
monitor VIEW B - 7" monitor z dotykowymi przyciskami w kolorze CZARNYM, czytnik kart micro SD
KAMERA DO WYBORU:
kamera EYE PLUS B - panel rozmówny w kolorze CZARNYM, wbudowany czytnik kart/pastylek
kamera EYE PLUS W - panel rozmówny w kolorze BIAŁYM, wbudowany czytnik kart/pastylek
Specyfikacja kamery:
wysoka klasa ochronności IP66 zapewnia bezawaryjność w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
aluminiowa obudowa nadaje panelom nowoczesny i trwały wygląd, odporność na uszkodzenia mechaniczne
szeroki kąt widzenia kamery 110˚ zapewnia duże pole obserwacji przed panelem
małe rozmiary pozwalają na montaż w miejscach o ograniczonej powierzchni
dodatkowy panel kątowy pozwala na skierowanie kamery w pożądanym kierunku
Bez kluczy. Model Eye Plus posiada wbudowany czytnik RFID,
co pozwala na użycie zakodowanych kart lub pastylek magnetycznych aby otworzyć furtkę.
Specyfikacja monitora:
7” wyświetlacz z czytnikiem kart micro SD i dotykowymi przyciskami w kolorze białym lub czarnym
7” wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości
urządzenie bezsłuchawkowe, doskonałe do komunikacji wewnętrznej
7 polifonicznych dzwonków, sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
możliwość podłączenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV i trzech dodatkowych monitorów
monitoring wejścia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym
wybór języka - polski, angielski, niemiecki, hiszpański, czeski, rosyjski, arabski
regulacja jasności, kontrastu, głośności, wyświetlacza
funkcje: „prywatność”, multiplikacja połączenia – w systemie z co najmniej dwoma monitorami, wywołanie interkomowe,
odsłuchiwanie innego monitora, wygodne przyciski, nowoczesny wygląd, dwa wzory obudów do wyboru,
biała i czarna, wbudowany czytnik kart micro SD, rejestrator DVR z wykryciem ruchu, możliwość robienia zdjęć z panelu
zewnętrznego, odtwarzacz multimedialny (muzyka, filmy, ramka do zdjęć), dyktafon (rejestracja dźwięku z pomieszczenia),
automatyczna sekretarka
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