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Artyku  promocyjny

Seria wideodomofonów VP-709 to innowacyj-
ne rozwi zanie zaprojektowane na potrzeby 
budownictwa jednorodzinnego. Mo liwo
konfiguracji podstawowego zestawu z do-
st pnych paneli zewn trznych oraz wide-
omonitorów jest niew tpliw  zalet  systemu. 
Ka dy podstawowy zestaw mo na wzboga-
ci  o dodatkowe panele zewn trzne oraz mo-
nitory. Funkcjonalno  ta jest szczególnie 
istotna w przypadku budynków o du ej po-
wierzchni, a tak e posesji z kilkoma furtka-
mi. Maksymalnie w ramach systemu mo na 
zgrupowa  cztery dowolne monitory oraz dwa 
dowolne panele zewn trzne. Ponadto po pod-

czeniu dodatkowych kamer CCTV zestaw 
mo e pe ni  funkcj  rejestratora.

Wideomonitor z dotykowym wy wietlaczem
Dzi ki nowoczesnemu wzornictwu wideomoni-
tory VP-709 stanowi  ciekawy element aran a-
cji wn trz domów jednorodzinnych. Monitory 
posiadaj  czytelny 7” wy wietlacz. Dotykowy 
wy wietlacz LCD umo liwia atw  i komfor-
tow  obs ug  domofonu. Oprócz funkcji  typo-
wych wideomonitory serii VP -709 mog  pe ni
szereg funkcji dodatkowych m.in.:  interkomu, 
ramki cyfrowej, odtwarzacza muzyki, dyktafo-
nu, kalendarza, a nawet „elektronicznej niani”. 
Dodatkowo wideodomofony VP-709 wyposa o-
ne zosta y w opcj  rejestracji obrazu w nast p-
stwie detekcji ruchu oraz funkcj  „foto”, która 
aktywowana jest  poprzez naci ni cie przycisku 
w panelu zewn trznym. Pulsuj ce pod wietlenie 
jest powiadomieniem o pojawieniu si  w syste-
mie nowych  wiadomo ci g osowych lub zdj .

Panel zewn trzny
Panel zewn trzny wykonany ze stali nierdzew-
nej przeznaczony jest do monta u natynko-
wego. Urz dzenie wyposa one jest w o wie-
tlacz LED.

Seria VP- 709 – rozbudowana funkcjonalno
w przyst pnej cenie
Seria VP-709 umo liwia stworzenie zestawu 
dostosowanego do indywidualnych wyma-
ga  u ytkownika. Podstawowy zestaw mo -
na skonfigurowa  wybieraj c jeden spo ród 
czterech dost pnych wideomonitorów oraz 
jeden spo ród  czterech paneli. Poszczególne 
elementy systemu ró ni  si  zarówno je e-
li chodzi o oferowane funkcjonalno ci, jak 
i wzornictwo oraz kolorystyk .

Wideodomofony „skrojone na miar ”

SERIA VP-709
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