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Zestaw: Wideodomofon
jednorodzinny Way-2-Easy Pro (biały)
Cena brutto

649,00 zł

Cena netto

527,64 zł

Cena poprzednia

753,50 zł

Dostępność

Dostępny wysyłka w 24H

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

T-IS01-W T-OS06 T-PS03

Kod producenta

T-IS01-W T-OS06 T-PS03

Producent

GVS

Opis produktu
Zestaw wideodomofonu jednorodzinnego Way-2-Easy Pro (biały)
W skład zestawu wchodzi:
✅ 7 calowy monitor wewnętrzny w kolorze białym
✅ stacja bramowa w metalowej wandaloodpornej obudowie
✅ zasilacz do montażu na szynie DIN
Zestaw do samodzielnego montażu - instalacja PLUG & PLAY!
System videodomofonowy GVS to stabilny i ekonomiczny system, który obsługuje zarówno domofon audio i wideo, kontrolę
dostępu oraz nadzór CCTV.
Parametry panelu wewnętrznego:
✅ Szklany panel wewnętrzny o eleganckim wyglądzie
✅7-calowy kolorowy wyświetlacz z czułym pojemnościowym ekranem dotykowym.
✅ Przyjazny interfejs użytkownika i proste w obsłudze ikony.
✅ Stabilna komunikacja zapewnia bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.
✅ Funkcja videodomofonu dla gości i mieszkańców
✅ Funkcja interkomu pomiędzy użytkownikami
✅ Funkcja dzwonka do drzwi
✅ Funkcja odbierania i wysyłania wiadomości
✅ Podgląd obrazu w czasie rzeczywistym: ze stacji bramowej i/lub kamer zewnętrznych
✅ Rejestr oraz historia zdarzeń
✅ Rozdzielczość ekranu 800×480
✅ Klawisze dotykowe - 5
✅ Opcjonalne dzwonki - 5
✅ Pamięć - 50 zdjęć
✅ Pojemność karty TF 2- 32GB （Sugerowana jest 4GB）
Parametry stacji bramowej:
✅ Płaska natynkowa stacja bramowa,
✅ Niezwykle trwała obudowa metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym
✅ Regulowany kąt kolorowej kamery
✅ Kamera wyposażona w diody LED do pracy w nocy
✅ Regulacja czułości mikrofonu
✅ Sygnał potwierdzenia po naciśnięciu przycisku dzwonka
✅ Przycisk wywołania podświetlany diodami LED
✅ Podświetlana tabliczka z nazwiskiem
✅ Wejście na przycisk otwarcia drzwi
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✅
✅

Funkcja sprawdzania statusu drzwi
Regulacja czasu otwarcia drzwi
Odporny na warunki atmosferyczne
Temperatura środowiska pracy: -25 ℃ ~ + 55 ℃
Rozmiar produktu: 165 x 85 x 18 mm
Typ aparatu: CMOS 1,3MP
Kąt widzenia: 90 °
Minimalne oświetlenie: 0,1 luksa
Dodatkowe doświetlenie: Białe światło LED

Parametry techniczne:
Napięcie robocze

Prąd pracy

Prąd statyczny

Temperatura pracy

Rozmiar

Rozdzielczość

Klawisze dotykowe

Opcjonalne dzwonki

Pamięć

Pojemność karty TF

Interfejs dzwonka zarezerwowany
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