MVC-140 monitor mãos livres alta voz
a cores alcad
codigo 9630075 MVC-140 serie 963 monitor enara mão
livres VALOR 276.51€ VALOR 224.80€ sem impostos
Read More
SKU: MVC-140
Price:
Categories: Alcad, arranjar video-porteiro, Control de
Acessos, Intercomunicadores, Monitores video porteiro, mvc,
mvc-140 video-porteiro altavoz, Video porteiro

Product Description
Descrição do MVC-140 É o monitor mais compacto do mercado. O tamanho compacto faz da Enara o
monitor perfeito para a instalação onde o espaço é reduzido. Seu novo design neutro e minimalista combina
perfeitamente com qualquer tipo de decoração em sua casa, desde os mais clássicos até o mais avantegarde A moderna tecnologia capacitiva usada para botões O sistema tátil garante uma operação confiável e
duradoura, e como não há contratos elétricos ou partes móveis, impede o acumulo de sujeira que afeta a
operação do botões tradicionais. O monitor Enara tem uma função muito útil para que ninguém interrompa
seu tempo de descanso: a função Não incomodar Sua grande tela plana 4” Permite identificar a pessoa que
faz a ligação com total clareza e segurança e também,o menu na tela permite ajustar a imagem para obter o
melhor desempenho possível em qualquer situação de pouca iluminação. O monitor mãos-livres de 4 "com
tecnologia 2 fios o mais compacto do mercado,Família Alcad de monitores de 2 fios cresce,Tamanho
compacto torna o modelo MVC-140 Enara o monitor perfeito para instalação de video porteiro onde o
espaço é reduzido. Seu novo design neutro e minimalista combina perfeitamente com qualquer tipo de
decoração em sua casa, desde as mais clássicas atéo mais avant-garde. A moderna tecnologia capacitiva
usada para botões táteis garante a operação confiável e durável, e por não ter contactos eléctricos ou
partes móveis, o acumular de sujeira que afecta o funcionamento dos botões tradicionais. Compatível com
todas as gamas de Tecnologia Alcad de 2 fios: iBlack, Linea 201, vândalo. Configuração com derivadores
ou em cascata tem um derivador integrado Botão para Abertura da porta Botão auxiliar para uma segunda
porta. Função "Não incomodar" Fácil instalação graças aos terminais plug-ins que ele tem. extra fino com
medidas no manual altura 2,2 cm - modelo mvc-140 - ecrã TFT 4" - menu no ecram - comunicação mão
livres - campainha modo de "não incomodar" "médio" "alto" - botão para funções auxiliares 1 botão - botões
4 botões tacteis - alimentação através sistema bus de 12 voltes DC a 18 voltes DC - consumo mA 25 mA
em repouso e 360 mA em activo - ligações terminais conectáveis - derivador integrado para cascata e
cargas sim configurável por meio de micro interruptores - montagem de superfície

