
KIT VÍDEO WAY 7¿ 1/INQ

Referência: 1401

Para quem gosta de fazer as coisas de forma diferente
FERMAX apresenta o novo Kit Way.

Escolha 20 melodias diferentes, personalize os ajustes
do monitor, grave vídeos e capte imagens das suas
visitas,...

DESCRIÇÃO
Para quem gosta de fazer as coisas de forma diferente FERMAX apresenta o novo Kit Way.

Escolha 20 melodias diferentes, personalize os ajustes do monitor, grave vídeos e capte imagens das suas visitas, tudo isto
num único kit.

O kit Way inclui botoneira de rua fabricada em zamak, com camara CCD a cores de série.Instalação Saliente

- Intercomunicação: Estabelece comunicação entre dois monitores instalados dentro da vivenda. No kit de 2 linhas existe a
opção de chamada a outra vivenda.
- Reprodutor: Após 3 segundos, o monitor grava automaticamente um vídeo (no caso de existir um cartão micro SD) ou uma
fotografia das visitas. Também tem a opção de tirar uma fotografia manualmente enquanto responde à chamada. Os
vídeos/fotografias gravados a partir da botoneira de rua são visualizados no ecrã na monitor.
- Ajustes: Brilho/contraste, selecção de melodias, data e hora, volume de chamada para dia e noite, selecção de idiomas (16
idiomas), etc.
- Função “Não incomodar": 1 hora, 8 horas ou modo permanente
- Registo do chamadas: Todas as chamadas, tanto da botoneira para o monitor, do monitor para a botoneira, como entre
monitores, são registradas, e podem ser revisadas mais tarde.
- Ecrã táctil capacitivo: Monitor digital TFT 7” a cores com ecrã táctil capacitivo que permite utilização intuitiva.
- Viseira: Protege a botoneira da chuva, neve, etc. Incluída no kit.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
O kit inclui:

Botoneira 1/inq. com viseira (ref.1407).
Monitor a cores TFT 7” com ecrã táctil capacitiva.
Alimentação (ref.1410).

Peso: 2,238 kg

Medidas do produto embalado: 25,7x23,4x15,5 cm

EAN 13: 8424299014012

https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/kits/SF-2-kits-de-videoporteiro-unifamiliar/KT-110-kit-video-way-7-1inq.html


Produtos incluídos

BOTONEIRA KIT VIDEO
WAY 1L COLOR

Ref: 1416

Nova botoneira de rua
fabricada em zamak, com

camara CCD a cores de
série. Instalação Saliente.

+ INFO

MONITOR WAY 7¿ 1/INQ

Ref: 1412

Novo Monitor Way. Escolha
20 melodias diferentes,

personalize os ajustes do
monitor, grave vídeos e
capte imagens das suas

visitas. -
Intercomunicação:...

+ INFO

ALIMENTADOR WAY

Ref: 1410

Power supply designed for
WAY Kit 2 wire non
polarized system. It

supplies power for outdoor
station and indoor entry

monitor.

+ INFO

https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/kits/SF-2-kits-de-videoporteiro-unifamiliar/PR-12434-botoneira-kit-video-way-1l-color.html
https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/kits/SF-2-kits-de-videoporteiro-unifamiliar/PR-12434-botoneira-kit-video-way-1l-color.html
https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/kits/SF-2-kits-de-videoporteiro-unifamiliar/PR-12432-monitor-way-7-1inq.html
https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/kits/SF-2-kits-de-videoporteiro-unifamiliar/PR-12432-monitor-way-7-1inq.html
https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/kits/SF-2-kits-de-videoporteiro-unifamiliar/PR-11560-alimentador-way.html
https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/kits/SF-2-kits-de-videoporteiro-unifamiliar/PR-11560-alimentador-way.html
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