Θυροτηλεόραση

Θέλετε μία άψογη,
έγχρωμη εικόνα
των επισκεπτών σας;

Θέλετε μέγιστη άνεση
και ασφάλεια στο σπίτι
σας και έξω απ’ αυτό;

Θέλετε ένα σύστημα
θυροτηλεόρασης με την
εγγύηση ενός διεθνώς
καταξιωμένου
κατασκευαστή;

Θέλετε να έχετε τον έλεγχο
του σπιτιού σας ακόμα
και όταν βρίσκεστε μακριά;

Θέλετε μία λύση
κατάλληλη για
εύκολη ανακαίνιση;

Θέλετε μία σύγχρονη
λύση που προσθέτει
αξία στο σπίτι σας;

Θέλετε να αλλάξετε το παλιό
ογκώδες θυροτηλέφωνο
με το μπλεγμένο καλώδιο
με μία μοντέρνα οθόνη;

Η θυροτηλεόραση BTicino
είναι η απάντηση
στις επιθυμίες σας
Μπουτονιέρες εισόδου
Οθόνες εσωτερικού χώρου
Επισκόπηση προϊόντων & χαρακτηριστικά
Λύσεις για την ανακαίνιση

Η Bticino είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου Legrand

Μπουτονιέρα Sfera New - Allmetal

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ
εισόδου

Λύσεις για μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες,
που συνδυάζουν μοντέρνο design,
πλήθος χρωμάτων, υλικών και λειτουργιών.

Sfera
N E W

Αξεπέραστο στυλ

ALLMETAL

ALLWHITE

ALLSTREET

Sfera

R O B U R

Εξαιρετική στιβαρότητα

Η σειρά Sfera προσφέρει τελευταία τεχνολογία,
πρωτοποριακό design, μοναδικό στυλ, μεγάλη
στιβαρότητα και μια πλήρη γκάμα λειτουργιών.
Δύο μοντέρνα φινιρίσματα που ταιριάζουν σε
κάθε τύπο εγκατάστασης και εξασφαλίζουν
υψηλή ποιότητα και αισθητική.
ROBUR

ΑΜΕΤΡΗΤΟΙ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
Για κάθε σας ανάγκη, η σειρά Sfera
προσφέρει όλες τις λειτουργίες
που χρειάζεστε για να εξασφαλίσετε
μέγιστη άνεση και ασφάλεια για κάθε τύπο
συστήματος: από μία απλή εγκατάσταση
μονοκατοικίας έως ένα απαιτητικό
σύστημα για μεγάλα συγκροτήματα
κατοικιών ή επαγγελματικών κτιρίων.

Συνθέστε τη δική
σας μπουτονιέρα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Η σειρά Sfera διαθέτει επιμέρους
στοιχεία που μπορούν να
συνδυαστούν ανάλογα με τις
απαιτήσεις σας, δίνοντας τέλειο
αποτέλεσμα σε οριζόντια
και κάθετη τοποθέτηση.

ΚΑΜΕΡΑ ME
ΕΥΡΥΓΩΝΙO ΦΑΚΟ
Ευρύ οριζόντιο
και κατακόρυφο
πεδίο κάλυψης
Ευκολία χρήσης
για παιδιά και
για άτομα με
κινητικές δυσκολίες

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
Με ψηφιακό
πληκτρολόγιο
Με αναγνώστη
ηλεκτρονικών
κλειδιών
2 χ 3 στοιχεία

2 χ 2 στοιχεία

ΚΑΜΕΡΑ
NIGHT AND DAY
Τέλεια απόδοση
στην εικόνα, ακόμα
και σε χαμηλό φωτισμό,
χάρη στα IR LEDs

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤELELOOP
Χρήση από άτομα με
ακουστικά βαρυκοΐας
που διαθέτουν επιλογέα Τ
Χρήση από άτομα με
προβλήματα όρασης χάρη
στα ηχητικά μηνύματα
για την κατάσταση
διαφόρων λειτουργιών
Sfera New
1 στοιχείο: 138 χ 144 χ 15 mm
2 στοιχεία: 138 χ 235 χ 15 mm
3 στοιχεία: 138 χ 327 χ 15 mm

Sfera Robur
1 στοιχείο: 139 χ 144 χ 21 mm
2 στοιχεία: 139 χ 235 χ 21 mm
3 στοιχεία: 139 χ 327 χ 21 mm

Linea 3000
Στιβαρή και κομψή

Linea 3000
για 1 ή 2 κατοικίες

Linea 3000
για 1 ή 2 κατοικίες με αναγνώστη
ηλεκτρονικών κλειδιών

Σχεδιασμένη για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες, η Linea 3000
είναι μία μπουτονιέρα κομψή και στιβαρή από υλικό zamak
που συνδυάζει άριστα τεχνολογία και design.
Τοποθετείται επίτοιχα (διαστάσεις 100 x 190 x 26 mm) ή χωνευτά σε
συνδυασμό με το κατάλληλο εξάρτημα (διαστάσεις 139 x 220 x 17 mm).

Linea 3000

Class 300Χ13Ε οθόνη αφής με τεχνολογία wi-fi

ΟΘΟΝΕΣ

εσωτερικού χώρου
Έχετε τον απόλυτο έλεγχο: δείτε και απαντήστε
στους επισκέπτες ακόμα και αν είστε μακριά από το σπίτι σας.
Μοντέρνες λύσεις με ενσωματωμένο WiFi,
hands-free και οθόνες αφής,
διαθέσιμες σε διαφορετικά σχέδια και υλικά,
σας προσφέρουν απόλυτη ελευθερία τοποθέτησης
και πλήθος λειτουργιών.

Class 300
X 1 3 E

Moντέρνα. Συνδεδεμένη.
Εύχρηστη.

Class 300 X13E white

Class 300 X13E black

Η Class 300X13E είναι η νέα έξυπνα συνδεδεμένη οθόνη που συνδυάζει μοντέρνο design
και καινοτομίες χάρη στη δυνατότητα επικοινωνίας της με smartphone. Η ενσωματωμένη
τεχνολογία wi-fi επιτρέπει τη σύνδεση με το smartphone σας και σε συνδυασμό με την ειδική
εφαρμογή Door Entry App, μπορείτε να ελέγχετε το σύστημα θυροτηλεόρασης από το κινητό
σας με εύχρηστο και λειτουργικό τρόπο.

Eliot ονομάζεται το πρόγραμμα της Legrand που είναι αφιερωμένο στα έξυπνα συνδεδεμένα προϊόντα (Internet of things).
Το Eliot είναι κατοχυρωμένη εμπορική ονομασία του ομίλου Legrand.

ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ
ΕΞΩΠΟΡΤΑ ΧΩΡΙΣ
ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΣΑΣ

ΠΟΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟ SMARTPHONE ΣΑΣ

ΑΝΑΒΕΤΕ ΤΑ ΦΩΤΑ
ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΤΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΚΗΠΟ

Μέγιστη ελευθερία
Χάρη στη (δωρεάν) εφαρμογή DOOR ENTRY App
για Android και iOS smartphone*, μπορείτε να
διαχειριστείτε διάφορες λειτουργίες.

ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΣΤΗΝ
ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ
ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΚΑΛΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ
ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ

ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ
ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΑΝ
ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΤΟ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

* Για τη σύνδεση της θυροτηλεόρασης απαιτείται ένα οικιακό δίκτυο Wi-Fi με πρόσβαση στο internet

ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΣΑΣ

ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
DOOR ENTRY App.
DOOR ENTRY ονομάζεται η εφαρμογή,
η οποία σας επιτρέπει, χρησιμοποιώντας
το smartphone σας, να διαχειρίζεστε τις
κλήσεις της θυροτηλεόρασης τοπικά
ή από απόσταση ή με ένα απλό πάτημα
να ανοίγετε την πόρτα,
να ενεργοποιείτε τις κάμερες και να
ανάβετε τα φώτα της εισόδου.
Η σύνδεση και η ταυτοποίηση της
οθόνης με την εφαρμογή γίνεται
αυτόματα σε λίγα απλά βήματα και με τη
μέγιστη ασφάλεια.

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΟ QR CODE
ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Επιλέξτε την κάμερα και πιέστε για να την ενεργοποιήσετε

Η απάντηση στην κλήση από τη μπουτονιέρα είναι τόσο απλή όσο
αυτή μιας συνηθισμένης τηλεφωνικής κλήσης

Για να ανοίξετε την πόρτα, πρέπει να σύρετε το κλειδί δεξιά – έτσι
αποφεύγετε να ανοίξετε την πόρτα κατά λάθος
Η καλή λειτουργία μεταξύ της οθόνης Class 300X13E και της εφαρμογής εξαρτάται από την ποιότητα του σήματος Wi-Fi
και 3/4G, το συμβόλαιο της οικιακής σύνδεσης στο internet και το συμβόλαιο διαχείρισης δεδομένων στο smartphone.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω δεν συνάδει με τις απαιτήσεις καλής λειτουργίας της οθόνης, η BTicino δεν
φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία. Το προϊόν λειτουργεί με σύστημα VoIP streaming συνεπώς πρέπει
να ελεγχθεί ότι ο πάροχος επιτρέπει τη μεταφορά των δεδομένων και δεν τα μπλοκάρει.
Τέλος, η χρήση της εφαρμογής καταναλώνει δεδομένα, το κόστος των οποίων επιβαρύνει το χρήστη.

Class 300
Τεχνολογία αιχμής
και υψηλή αισθητική

Class 300 V13E σε σοφιστικέ και διακριτικό λευκό

Class 300 V13E σε δυναμικό και εντυπωσιακό μαύρο

Η σειρά οθονών θυροτηλεόρασης Class 300 με μεγάλη οθόνη αφής 7’’
διατίθεται σε 2 χρώματα για να ταυτιστεί με το δικό σας στυλ.

Κομψό design και
μοντέρνα τεχνολογία για
ένα στυλ που γοητεύει
Μεγάλη οθόνη αφής 7”
που αναδεικνύεται από το
γυαλιστερό φινίρισμα.
Οι μεταλλικές καμπύλες στις
γωνίες συμβάλλουν στη μείωση
της αντίληψης του όγκου
προσφέροντας μία αίσθηση
μοναδικού στυλ.
Διαστάσεις: 193 x 162 x 22 mm

Class 300V13M MEMORY WHITE: διαθέτει επιπλέον λειτουργία μνήμης

CLASS 300:
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ
ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΑΓΓΙΓΜΑ

Ποιότητα που βλέπετε
και αισθάνεστε: πλήκτρα αφής
Εκτός από τη μεγάλη οθόνη αφής,
η σειρά Class 300 διαθέτει και
μία λειτουργική ζώνη με 4 πλήκτρα αφής
για τον έλεγχο των βασικών λειτουργιών
θυροτηλεόρασης.

Φιλικό, εύχρηστο μενού γραφικών
Η σειρά Class 300 μπορεί να διαχειριστεί ένα πλήθος εφαρμογών, όπως
κλήσεις, μηνύματα, κλπ. με τη χρήση ενός εύχρηστου μενού γραφικών
αντίστοιχου με αυτά των ηλεκτρονικών συσκευών τελευταίας τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ HANDSFREE

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

ΓΡΑΠΤΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Με δυνατότητα μνήμης που εξασφαλίζει
αποθήκευση της εικόνας και των ηχητικών
μηνυμάτων των ατόμων που έκαναν κλήση
στη μπουτονιέρα κατά την απουσία σας
(διατίθεται στις οθόνες Χ13Ε και V13M)

Δυνατότητα δημιουργίας γραπτών
μηνυμάτων με τη χρήση του πληκτρολογίου
ή καταγραφής ηχητικών μηνυμάτων για
τους άλλους ενοίκους του σπιτιού

Class 100 V12E

V12E
Μέγιστη λειτουργικότητα και ευελιξία
Διαθέτει οθόνη 4,3’’, 4 πλήκτρα
για τις βασικές λειτουργίες και
4 προγραμματιζόμενα για επιπλέον
λειτουργίες. Ευελιξία τοποθέτησης.
Διαστάσεις 171 x 171 x 27 mm

Class 100
Κομψό, minimal design με λευκό
φινίρισμα και γυαλιστερή επιφάνεια

V12B

A12B

A12M

Απλότητα και εργονομία
Διαθέτει οθόνη 3,5’’, 4 πλήκτρα
για τις βασικές λειτουργίες.
Τοποθέτηση επίτοιχη ή επιτραπέζια.
Διαστάσεις 140 x 140 x 27 mm

Επικοινωνία handsfree
Θυροτηλέφωνο με 4 πλήκτρα
για τις βασικές λειτουργίες.
Τοποθέτηση επίτοιχη ή επιτραπέζια.
Διαστάσεις 90 x 140 x 27 mm

Η κλασική επιλογή
Θυροτηλέφωνο με ακουστικό,
3 πλήκτρα για τις βασικές λειτουργίες
και 4 προγραμματιζόμενα για
επιπλέον λειτουργίες.
Τοποθέτηση επίτοιχη ή επιτραπέζια.
Διαστάσεις 95 x 192 x 45 mm

Class 100
V12E

Λειτουργικότητα και κομψό design
εξασφαλίζουν την άριστη προσαρμογή
σε κάθε τύπο εγκατάστασης

ενεργοποίηση
φωτισμού
κλιμακοστασίου

έλεγχος
κλειδαριάς

ενεργοποίηση
κάμερας
μπουτονιέρας

συνομιλία
handsfree
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Ανάλογα με τις επιθυμίες σας τα
πλήκτρα 1 έως 4 χρησιμοποιούνται
για ενδοεπικοινωνία, 2η είσοδο κλπ.

ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ, ΟΠΟΥ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ.
Μέγιστη ευελιξία τοποθέτησης με τη χρήση ειδικών εξαρτημάτων

ΕΠΙΤΟΙΧΗ

ΧΩΝΕΥΤΗ

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

Ο κλασικός τρόπος
τοποθέτησης

Το πιο λεπτό προφίλ,
μόνο 9 mm από τον τοίχο

Χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση με ρύθμιση της κλίσης της
οθόνης, για βέλτιστη γωνία θέασης

ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

Εάν προτιμάτε τη λύση του
ακουστικού ή επιθυμείτε
απόρρητο της επικοινωνίας

Δυνατότητα επιτραπέζιας τοποθέτησης της
οθόνης χωρίς ή και με ακουστικό

Για την επίτοιχη τοποθέτηση η βάση διατίθεται στη συσκευασία. Για τους υπόλοιπους τρόπους τοποθέτησης
απαιτούνται ειδικά εξαρτήματα, τα οποία πρέπει να παραγγελθούν χωριστά

Διακριτική πολυτέλεια
Video Display

Livinglight
(Διαστάσεις: 120 χ 134 χ 9,3 mm)

Livinglight Air
(Διαστάσεις: 120 χ 134 χ 4,75 mm)

Εντοιχιζόμενα monitor μικρής διάστασης με οθόνη 2,5’’
και πλήθος τεχνολογικών δυνατοτήτων, εναρμονίζονται με
την αισθητική των διακοπτών και προσαρμόζονται
διακριτικά στην κατοικία

Δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών χρωμάτων για μοντέρνες
αντιθέσεις

Επιβλητική τεχνολογία

Monitor με επιφάνεια από κρύσταλλο
υψηλής αντοχής, πληκτρολόγιο αφής και
μεγάλη έγχρωμη οθόνη LCD 8’’
AXOLUTE Nighter
(Διαστάσεις: 230 χ 305 χ 25 mm)

AXOLUTE Whice
(Διαστάσεις: 230 χ 305 χ 25 mm)

Επισκόπηση προϊόντων και χαρακτηριστικά
ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ
Sfera New

Sfera Robur

Linea 3000

Linea 100

Allmetal (Aλουμίνιο)
Allwhite (Λευκό)
Allstreet (Γραφίτης)

Zamak Robur

Zamak

Stainless Steel

IP54

IP54

IP54

IP44

Έως IK08

IK10

IK10

IK08

100 με μπουτόν κλήσης
4000 με ψηφιακό πληκτρολόγιο

100 με μπουτόν κλήσης
4000 με ψηφιακό πληκτρολόγιο

2

8 με μπουτόν κλήσης
4000 με ψηφιακό πληκτρολόγιο

Έγχρωμη θυροτηλεόραση

Θυροτηλέφωνο
Αποχρώσεις / Χρώματα

Επίτοιχη
τοποθέτηση
Χωνευτή
τοποθέτηση
Κλήση με μπουτόν
Κλήση με ψηφιακό
πληκτρολόγιο
Κάμερα με
ευρυγώνιο φακό

(1)

Κάμερα
Night & Day

(2)

Teleloop

(3)

Έλεγχος κλειδαριάς
με πληκτρολόγιο
Έλεγχος κλειδαριάς
με αναγνώστη
ηλεκτρονικών κλειδιών
Σκέπαστρο προστασίας
από βροχή
Δείκτης προστασίας
από σκόνη και υγρασία
Δείκτης μηχανικής αντοχής
Μέγιστος αριθμός
διαμερισμάτων

(1) Το οριζόντιο και κατακόρυφο πεδίο κάλυψης διαφέρουν. Εύκολη χρήση για παιδιά και άτομα με κινητικά προβλήματα.
(2) Νυχτερινός φωτισμός χάρη στα ενσωματωμένα IR LED με αυτόματο φιλτρο IR. Καθαρή, τέλεια εικόνα ακόμα και σε χαμηλό φωτισμό.
(3) Χρησιμοποιείται από άτομα με ακουστικά βαρηκοίας που διαθέτουν επιλογέα Τ και άτομα με προβλήματα όρασης χάρη στα ηχητικά μηνύματα για την κατάσταση των λειτουργιών

ΟΘΟΝΕΣ / ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ
Class 300
X13E

Class 300
V13M

Class 300
V13E

Class 100
V12E

Class 100
V12B

Livinglight

Αxolute
Whice/Nighter

Class 100
A12B

Class 100
A12M

Sprint Base

Λευκό
Μαύρο

Λευκό

Λευκό
Μαύρο

Λευκό

Λευκό

Λευκό (κρύσταλλο)
Μαύρο (κρύσταλλο)

Λευκό

Λευκό

Λευκό

LCD
Οθόνη αφής 7”

LCD
Οθόνη αφής 7”

LCD
Οθόνη αφής7”

LCD
4,3”

LCD
3,5”

LCD
2,5”

LCD
8’’

Επίτοιχη
Επιτραπέζια

Επίτοιχη
Επιτραπέζια

Επίτοιχη
Επιτραπέζια

Επίτοιχη
Χωνευτή
Επιτραπέζια

Επίτοιχη
Επιτραπέζια

Χωνευτή

Επίτοιχη
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Επίτοιχη

Έγχρωμη θυροτηλεόραση
Θυροτηλέφωνο
Handsfree
Αποχρώσεις / Χρώματα

Οθόνη

Αλουμίνιο
Λευκό (3)
Μαύρο

Σύνδεση με
smartphone
Λειτουργία
μνήμης
Έλεγχος
κλειδαριάς
Έλεγχος φωτισμού
κλιμακοστασίου
Διαδοχική ενεργοποίηση
των καμερών
Ενδοεπικοινωνία (1)
Teleloop

(2)

Λειτουργία
Professional studio
Λειτουργία γραπτών και
ηχητικών μηνυμάτων
Τρόπος
τοποθέτησης

(1) Η λειτουργία ενδοεπικοινωνίας επιτρέπει τη συνομιλία έως 3 λεπτά ανάμεσα σε οθόνες ή θυροτηλέφωνα στο ίδιο ή σε διαφορετικά διαμερίσματα.
(2) Χρησιμοποιείται από άτομα με ακουστικά βαρηκοίας που διαθέτουν επιλογέα Τ.
(3) Δέχεται και όλα τα πλαίσια της σειράς Livinglight

.

Ιδανική λύση για ανακαινίσεις
ΤΑ Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ ΑΤΑ Τ Η Σ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ 2 Κ Α Λ Ω Δ Ί Ω Ν

Η αντικατάσταση του παλαιού κουδουνιού ή θυροτηλεφώνου με θυροτηλεόραση είναι
απλή, γρήγορη και οικονομική χάρη στην τεχνολογία 2 καλωδίων της BTicino.
Έτσι, εξασφαλίζετε προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες
άνεσης και ασφάλειας, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα
χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα καλωδίωση,
αποφεύγοντας κοστοβόρα μερεμέτια.

2 καλώδια μόνο:
η λύση
για την
ανακαίνιση

Χρήση της υπάρχουσας
καλωδίωσης

Απλή μετάβαση από θυροτηλέφωνο
σε θυροτηλεόραση

Δεν απαιτείται να αφαιρεθούν τα παλιά καλώδια
και να τοποθετηθούν νέα.

Απλή μετατροπή ενός συστήματος θυροτηλεφώνου παλαιάς τεχνολογίας
σε νέο σύστημα 2 καλωδίων έγχρωμης θυροτηλεόρασης.

Εύκολη
προσαρμογή

Αισθητική και λειτουργική
αναβάθμιση

Μέγιστη ευελιξία σύνθεσης της
μπουτονιέρας ώστε να προσαρμόζεται
εύκολα στις ήδη υπάρχουσες διαστάσεις.

Μοντέρνα εμφάνιση, έγχρωμη εικόνα υψηλής ποιότητας
και νέες τεχνολογικές δυνατότητες: έλεγχος από smartphone,
ενδοεπικοινωνία, έλεγχος φωτισμού κλιμακοστασίου,
έλεγχος δεύτερης εισόδου κλπ.
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Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι:
ΑΘΗΝΑ
Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500
Fax: 210 6797 560
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 422 567, Fax: 2310 422 971
ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)
helliniki.legrand@legrand.com.gr
www.legrand.gr

Η BTICINO δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη πληροφοριών σε αυτό το έντυπο και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί
οποτεδήποτε σε τεχνικές αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου του και να τις επικοινωνήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

