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Zestaw wideodomofonowy CAME
CK0016 PLACO + LUXO
Cena

1 817,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

CK0016

Producent

CAME

Pozakupowa pomoc
techniczna

Tak

Bezpieczne zakupy

Opis produktu
Zestaw wideodomofonowy CAME CK0016 PLACO + LUXO.
Wysokiej jakości wideodomofon cyfrowy dedykowany do domów
jednorodzinnych.
Bezsłuchawkowy panel wewnętrzny LUXO
Luxo- nowoczesny panel wewnętrzny od Came. Posiada ekran TFT LCD 7".
Wyróżnia się prostym i wyrafinowanym wyglądem oraz bardzo łatwym w obsłudze, intuicyjnym interfejsem.
Kolorowy ekran 7’’ TFT LCD (800x480 pikseli)
Tryb głośnomówiący
Przyciski soft touch
Tryb wizjer

Zewnętrzny panel dostępu video PLACO
PLACO to nowy zewnętrzny panel dostępu od CAME z kamerą kolorową i prostym dwurdzeniowym systemem okablowania.
Kompaktowy i o wąskim profilu (odstaje od ściany na 30 mm). Dzięki swojemu designowi, wyrafinowanym liniom i
eleganckiemu wykończeniu ze szczotkowanej stali nierdzewnej, pasuje do każdego wystroju. Zapewnia niezrównaną jakość
obrazu w każdych warunkach klimatycznych, zarówno za dnia jak i nocą.
Montaż podtynkowy i natynkowy
Ochrona IP54
Funkcja interkom w standardzie
NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ OBRAZU
Placo zapewnia niezrównaną jakość obrazu zarówno za dnia jak i w nocy dzięki zastosowaniu czujników najnowszej
generacji, które wykorzystują algorytmy Cyfrowego Przetwarzania Obrazu.
MAKSYMALNA OCHRONA PRZED WODĄ I WSTRZĄSAMI
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Zewnętrzne panele Placo są bardzo trwałe. Odznaczają się niesłychaną wytrzymałością i stopniem ochrony IP54.
Wytrzymują wszelkie warunki pogodowe- zarówno zimowe jak i letnie.
WYSOKIEJ JAKOŚCI KAMERA Z SZEROKOKĄTNYM OBIEKTYWEM
Placo wyposażony jest w szerokokątną kamerę, która zapewnia obraz z bardzo szerokiego pola (z odległości 50 cm od
panelu obserwować można obszar szeroki na 80 cm).
Kąt widzenia w poziomie: 94o, w pionie:77o
Kompletny zestaw umożliwia szybki i łatwy montaż
Proste, dwurdzeniowe okablowanie
Standardowe zapewnienie interkomunikacji bez potrzeby dodawania źródeł zasilania
Standardowe zapewnienie sterowania zwolnieniem zamka z zastosowaniem dedykowanego przekaźnika
Elegancki i praktyczny zewnętrzny panel dostępu z kolorową kamerą najnowszej generacji
Możliwość sterowania światłem zewnętrznym poprzez monitor
Ergonomiczna i intuicyjna obsługa

Zawartość zestawu:
Bezsłuchawkowy panel mieszkaniowy CAME LUXO DC01LUXO
Zasilacz CAME
Panel wejściowy video CAME PLACO V
Podwójny przycisk CAME DPH
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O CAME

CAME ( wymawiane "KAME" ), założono w roku 1972 z pierwszą halą produkcyjną mieszczącą się w
"Dosson di Casier" niedaleko otoczonego starożytnymi murami miasta Treviso, 20 km od Wenecji. Jest jedną z najstarszych
firm w swojej branży.
Dziś CAME dysponuje centrum produkcyjno-operacyjnym o powierzchni 17,500 metrów kwadratowych oraz grupą
pomocniczych fabryk zajmujących się produkcją i kontrolą jakości. Podczas trzech dekad obecności zarówno we Włoszech jak i
na świecie, CAME zdobyło i ugruntowało swoją pozycję lidera w dziedzinie automatyki elektromechanicznej pod względem
wielkości sprzedaży, sieci dealerów i współpracowników, szerokości gamy produktów oraz pomocy technicznej dla klientów.
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