DIMENSJONER | 225 x 134 x 35 mm (W x H x D)

8,86 x 5,34 x 1,38 in (W x H x D)
FARGE | glanset sort

7” farge display med “icon” meny og virtuelt nummerisk kodetastatur

SMOOTH AND CONTINUOUS SURFACE
BETWEEN DIPLAY AND BLACK FRAME

Full duplex hands-free video dørtelefon
Intercom samtaler ved bruk av adresser også i video posisjon
Mulighet for samtidige oppkall fra flere dørtablå
Mulig å benytte som VoIP telefon (subscription with SIP service provider
needed) ved bruk av dedikert telefon
Virtual QWERTY panel for oppretting av navn og telefon nummer
Full IP kommunikasjon protokoll og tilkobling til internett via søkemotor
Email klient
Integrert kamera og dobbel stereo høyttaler (mono for samtaler), stereo for
avspilling av toner og musikk)
RESISTIV “TOUCH SCREEN” TEKNOLOGI
INSTALLATIONS MULIGHETER | påvegg

Ubegrenset video dørtelefon funksjon: oppkall til forskjellige sentralbord, betjening av døråpner, sjekke ITV kameraer
(ubegrenset antall) med mulighet for å lagre hendelser,
lese lagrede meldinger
Selvvalg av baklys farger. Lyddemping, åpen dør, lagrede meldinger
og audio på indikasjon ved hjelp av LED
Mulighet for avspilling av musikk på lagrede mp3 filer
Mulighet for å benytte som foto ramme i stand-by modus
Bluetooth
Wi-Fi
USB port
Intergrert oppsett for hørselshjelp
KOMPATIBEL MED

IPervoice system
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Advanced functions using a touch screen monitor with
a user-friendly icon interface and virtual numeric keypad

Imodo: teknologi pakket inn i stil. Denne nye hands – free monitoren er det siste
innen kommunikasjon. Med en IP protokoll tillater denne enheten å
styre alle nye enheter via en touch screen
og et

brukervennlig ikon interface.Overflaten på det 7” store displayet er

perfect mot den skinnende sorte rammen som gir ett

strømlinjeformet

utseende og en enhet som lyser av høy kvalitet og innovasjon.
Utstyrt med integrert kamera, dobbel stereo høyttaler og internet tilkobling, gjør IModo
til en videodørtelefon som yter de fleste

moderne tjenester i et

integrert videodørtelefonsystem (som for eksempel ubegrenset videoovervåking og VGA
kommunikasjon mellom leilighetene) og audio / video

“home automation” funksjoner, som å spille MP3 filer i stereo og
lagring / avspilling av musikk på SD kort.
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