MV10 monitor de Video porteiro
Lterraneo bticino
MV10 bitron video (usado) sistema convencional usado em
bom estado e perfeito funcionamento Envio para qualquer
parte de portugal com portes acrescidos ao valor apresentado
se tiver o seu monitor avariado e não quiser comprar outro
traga nos o cá nós reparamos ou vemos a melhor solução
com garantia Se tiver problemas com os seus
intercomunicadores video porteiros ou antena colectiva e
individual contactemos. Peça nos um orçamento grátis
Read More
SKU: MS210 video-porteiro lterraneo biticino
Price:
Categories: Botoneiras, Campainhas, Control de Acessos,
Grupos fonicos, Intercomunicadores, Monitores video porteiro
, Outlet, reparação, Telefones de porta, trincos electricos,
Video porteiro

Product Description

VT8 tegui video-porteiro, reparação
Técnico de electrónica e electricistas serviço permanente 24
horas
Read More
SKU: VT8 tegui video-porteiro, reparação
Price:
Categories: Centrais de portaria, Control de Acessos, Golmar
, Grupos fonicos, Intercomunicadores, Kits de videoporteiro,
Outlet, reparação, tegui, Telefones de porta, Video porteiro

Product Description
VT8 tegui video-porteiro, reparação, instalação e venda Técnico de electrónica e electricistas serviço
permanente 24 horas montagem reparação e assistência técnica de video porteiro, telefones de porta, multi
marcas, tegui fermax, alcad,elvox, bpt, golmar, bitronvideo, auta, videx,comelit, fermax, urmet, e outros.
Avarias eléctricas domesticas e industriais,antenas de tv,sensores de movimento, fechaduras eléctricas,
trincos de porta, relatórios técnicos para companhias de seguros, instalação e reparação bombas de aguas
para elevação e outras orçamentos grátis Electricidade,antenas de tv, canalizador, desentupimentos,

reparações roturas de agua, desentupimentos, mecanizados e manuais Reparações de electricidade

bitronvideo MV100 monitor de Video
porteiro (usado)
BitronVideo MV100 monitor de Video porteiro (usado) monitor
de video porteiro bitronvideo sistema convencional 5 fios
usado em bom estado e perfeito funcionamento Envio para
qualquer parte de portugal com portes acrescidos ao valor
apresentado se tiver o seu monitor avariado e não quiser
comprar outro traga nos o cá nós reparamos ou vemos a
melhor solução com garantia Se tiver problemas com os seus
intercomunicadores video porteiros ou antena colectiva e
individual contactemos. Peça nos um orçamento grátis
Read More
SKU: bitronvideo MV100 guardian
Price:
Categories: bitronvideo, Monitores video porteiro, Outlet,
Video porteiro

Product Description

MV 80 Bitronvideo monitor de Video
porteiro bitron reparamos
reparamos Envio para qualquer parte de portugal com portes
acrescidos ao valor apresentado se tiver o seu monitor
avariado e não quiser comprar outro traga nos o cá nós
reparamos ou vemos a melhor solução com garantia Se tiver
problemas com os seus intercomunicadores video porteiros
ou antena colectiva e individual contactemos. Peça nos um
orçamento grátis
Read More
SKU: bitronvideo mv80
Price:
Categories: Monitores video porteiro, Outlet, Video porteiro

Product Description

MV80 monitor de Video porteiro bitron
(usado)
BitronVideo MV80 monitor de Video porteiro (usado) monitor
de video porteiro bitronvideo a preto e branco reflex sistema
convencional 5 fios usado em bom estado e perfeito
funcionamento Envio para qualquer parte de portugal com
portes acrescidos ao valor apresentado se tiver o seu monitor
avariado e não quiser comprar outro traga nos o cá nós
reparamos ou vemos a melhor solução com garantia Se tiver
problemas com os seus intercomunicadores video porteiros
ou antena colectiva e individual contactemos. Peça nos um
orçamento grátis
Read More
SKU: MV80 bitron video
Price:
Categories: Monitores video porteiro, Outlet, Video porteiro

Product Description

comelit 1195 Alimentador de porteiro
1195 Alimentador de porteiro comelit fonte de alimentação
para intercomunicadores e video porteiro tenção de
alimentação 230 voltes e saída 12 + 24 voltes alterna,
Fazemos reparações instalamos novo e damos orçamentos
consultemos 966016991
Read More
SKU: comelit 1195
Price:
Categories: alimentadores, Intercomunicadores, Monitores
video porteiro, Outlet, reparação, Telefones de porta, Video
porteiro

Product Description
comelit 1195 Alimentador de porteiro

1538 Alimentador de porteiro comelit
1538 Alimentador de porteiro comelit fonte de alimentação
para intercomunicadores e video porteiro tenção de
alimentação 230 voltes e saída 10 voltes dc e 12 voltes
alterna
Read More
SKU: 1538 comelit
Price:
Categories: alimentadores, Intercomunicadores, Outlet,
reparação, Telefones de porta, Video porteiro

Product Description

4594 Alimentador de porteiro comelit
4594 Alimentador de video porteiro comelit fonte de
alimentação para intercomunicadores e video porteiro tenção
de alimentação 230 voltes e saída 20 voltes dc e 12 voltes
alterna
Read More
SKU: 4594 comelit
Price:
Categories: alimentadores, Intercomunicadores, Outlet,
reparação, Telefones de porta, Video porteiro

Product Description

A70 Alimentador de bitronvideo
porteiro
A70 ref AN 7361 fonte de alimentação para
intercomunicadores e video porteiro tenção de alimentação
230 voltes e saida 20 voltes dc e 12 voltes alterna
Read More
SKU: A70 Fonte de alimentação bitronvideo

Price:
Categories: alimentadores, Intercomunicadores, Outlet,
Telefones de porta, Video porteiro

Product Description

MV10 monitor de Video porteiro bitron
(usado)
MV10 bitron video (usado) sistema convencional usado em
bom estado e perfeito funcionamento Envio para qualquer
parte de portugal com portes acrescidos ao valor apresentado
se tiver o seu monitor avariado e não quiser comprar outro
traga nos o cá nós reparamos ou vemos a melhor solução
com garantia Se tiver problemas com os seus
intercomunicadores video porteiros ou antena colectiva e
individual contactemos. Peça nos um orçamento grátis
Read More
SKU: MV10 guardian bitron video
Price:
Categories: Monitores video porteiro, Outlet, Video porteiro

Product Description

MV100 monitor de Video porteiro
bitron (usado)
BitronVideo MV100 monitor de Video porteiro (usado) monitor
de video porteiro bitronvideo sistema convencional 5 fios
usado em bom estado e perfeito funcionamento Envio para
qualquer parte de portugal com portes acrescidos ao valor
apresentado se tiver o seu monitor avariado e não quiser
comprar outro traga nos o cá nós reparamos ou vemos a
melhor solução com garantia Se tiver problemas com os seus
intercomunicadores video porteiros ou antena colectiva e
individual contactemos. Peça nos um orçamento grátis
Read More
SKU: MV100 guardian bitron video

Price:
Categories: Monitores video porteiro, Outlet, Video porteiro

Product Description

fermax 8012 comutador audio e video
de 8 +n
fermax 8812 comutador audio e video para sistema
convencional da fermax 8 - N, vendemos reparamos damos
assistência técnica contacte nos que podemos ter o que
precisa Valor sem impostas 100.00€ Secção de outlet
Read More
SKU: fermax 8812 comutador
Price:
Categories: Botoneiras, Campainhas, Centrais de portaria,
Control de Acessos, Kits de videoporteiro, Outlet, reparação,
Telefones de porta, Video porteiro

Product Description

fermax intel 4142 videoporteiro
fermax intel 4142 video porteiro monitor fermax Intel sistema
convencional usado mas em bom estado e perfeito
funcionamento depois de todo reconstruido. Envio para
qualquer parte de portugal com portes acrescidos ao valor
apresentado se tiver o seu monitor avariado e não quiser
comprar outro traga nos o cá nós reparamos ou vemos a
melhor solução com garantia Se tiver problemas com os seus
intercomunicadores video porteiros ou antena colectiva e
individual contactemos. Peça nos um orçamento grátis
Read More
SKU: fermax Intel 4142
Price:
Categories: Campainhas, Fermax, Monitores video porteiro,
Outlet, reparação, Video porteiro

Product Description

MV 60 monitor de Video porteiro
bitron (usado)
Bitron Video MV 60 monitor de Video porteiro (usado) monitor
de video porteiro comelit sistema convencional 5 fios usado
em bom estado e perfeito funcionamento Envio para qualquer
parte de portugal com portes acrescidos ao valor apresentado
se tiver o seu monitor avariado e não quiser comprar outro
traga nos o cá nós reparamos ou vemos a melhor solução
com garantia Se tiver problemas com os seus
intercomunicadores video porteiros ou antena colectiva e
individual contactemos. Peça nos um orçamento grátis
Read More
SKU: MV60 guardian bitron video
Price:
Categories: Monitores video porteiro, Outlet, Video porteiro

Product Description

8022 citymax video porteiro fermax de
8+n
8022 citymax Video porteiro fermax de 8 + n reparamos o seu
monitor Peça nos um orçamento gratis
Read More
SKU: 8022 fermax
Price:
Categories: Intercomunicadores, Monitores video porteiro,
Outlet

Product Description

vt8 tegui monitor video porteiro usado
VT8 TEGUI monitor DE VIDEO PORTEIRO
RECONSTRUIDO COM GARANTIA
Read More
SKU: vt8 tegui
Price:
Categories: Monitores video porteiro, Outlet

Product Description
VT8 TEGUI monitor DE VIDEO PORTEIRO RECONSTRUIDO COM GARANTIA Enviamos para todo o pais
se o seu monitor se encontra avariado e quer reparar mesmo o seu traga nos ou envio nos nos reparamos
ou damos lhe a melhor solução (PORTES NÃO INCLUÍDOS)

decoder audio mds-vds-fermax 2424
Decoder mds/ads referencia 02424 converte o sinal de audio
mds em ads ou vds com entrada e saída e 4 derivações
Decoderes de audio de quatro a 8 saídas para telefones ou
monitores de video porteiro convencionais
Read More
SKU: 2424 decoder audio mds-vds-fermax
Price:
Categories: Campainhas, descodificadores,
Intercomunicadores, Outlet, reparação, Video porteiro

Product Description
Decoderes de audio com entrada e saída e 4 ou 8 derivações referencia 02424 fermax

Starbel 1000 telefone contera
Starbel 1000 C microfone electronico
Starbel 1000B compativel com telefones de besouro
Elite 1000
Telefone recomendado para substituição do mesmo
modelo
PVP 17.22€

Read More
SKU: Starbel 1000
Price:
Categories: Intercomunicadores, Outlet, reparação,
reparação de intercomunicadores Lisboa, Reparação de
trincos eléctricos ciza, reparação instalação de telefones de
porta, Telefones de porta

Product Description

