NΈΑ ΟΘΟΝΗ

CLASS 100
X16E
Η προσιτή,
συνδεδεμένη
οθόνη

Class 100 X16E

DOOR ENTRY CLASS 100X
ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ SMARTPHONES
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ:

Πρόγραμμα Eliot by Legrand:
ένα καταχωρημένο σήμα
του Ομίλου Legrand για τα
έξυπνα συνδεδεμένα προϊόντα
της Legrand με τεχνολογία
ΙοΤ (Internet of things), δείτε
περισσότερα στη σελίδα 4
Για την καλή λειτουργία της οθόνης και της εφαρμογής, δείτε τη
σημείωση στη σελίδα 7

ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
SMARTPHONE ΣΑΣ
Ανοίξτε την πόρτα στους επισκέπτες
σας από τον καναπέ σας
Απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο σπίτι
σας. Μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση
της μπουτονιέρας και να ανοίξετε την
πόρτα από οποιοδήποτε σημείο του
σπιτιού σας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ WI-FI για να είστε
πάντα “συνδεδεμένοι” με το σπίτι
σας

ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΣΤΗΝ ΚΛΗΣΗ
ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Όταν λείπετε από το σπίτι, είστε σε διακοπές
ή στο γραφείο, μπορείτε να απαντήσετε στην
κλήση στη μπουτονιέρα σας από όπου κι αν
βρίσκεστε

ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ
ΓΚΑΡΑΖ ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΤΟ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

Επιστρέφετε σπίτι και δεν μπορείτε να βρείτε
το τηλεκοντρόλ της γκαραζόπορτας; Κανένα
πρόβλημα, μπορείτε να την ανοίξετε από το
smartphone σας

Εύχρηστη και πρακτική εφαρμογή
DOOR ENTRY CLASS 100X.

ΑΝΑΒΕΤΕ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΙΖΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΗΠΟ

Ακόμα κι όταν είστε σε διακοπές μπορείτε
να ενεργοποιήσετε το ποτιστικό του
κήπου και να ανάψετε τα φώτα από
το smartphone σας (προϋποθέτει το
κατάλληλο εξάρτημα)

ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ
Μεγαλύτερη ασφάλεια στο σπίτι σας.
Χρησιμοποιώντας το smartphone σας
μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάμερα
της μπουτονιέρας

ΚΑΛΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ

Είστε πάντα σε επαφή με όποιον βρίσκεται
στο σπίτι. Από το smartphone σας
μπορείτε να κάνετε κλήση στην οθόνη της
θυροτηλεόρασης
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NΈΑ ΣΕΙΡΑ

CLASS 100
Η νέα σειρά οθονών και θυροτηλεφώνων Class 100 ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις
κάθε τύπου εγκατάστασης. Στη σειρά διατίθενται 3 οθόνες και 2 θυροτηλέφωνα.
Όλα τα προϊόντα τοποθετούνται επίτοιχα ή επιτραπέζια με το ειδικό εξάρτημα.

344652

OΘΟΝH CLASS 100 V16Β
Χωρίς ακουστικό (hands free)
με έγχρωμη LCD οθόνη 5”
● Διαθέσιμα πλήκτρα: 2 πατητά πλήκτρα
για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
της συνομιλίας και 3 πλήκτρα αφής για
τον έλεγχο κλειδαριάς, την έναυση της
κάμερας/κυκλική εναλλαγή καμερών,
το φωτισμό κλιμακοστασίου, κ.ά.
● 1 επιπλέον προγραμματιζόμενο πλήκτρο
ανάλογα με τις επιθυμητές λειτουργίες
(π.χ. ενδοεπικοινωνία, επιπλέον
κλειδαριά, κλπ).
● Δυνατότητα ρύθμισης χρώματος,
φωτεινότητας, αντίθεσης, έντασης
και μελωδίας ήχου κλήσης από το
πλαϊνό μπουτόν τύπου joystick.
● Τοποθέτηση επίτοιχη με τη βάση
που περιέχεται στη συσκευασία και
επιτραπέζια με το κατάλληλο εξάρτημα
(2 x αρ. καταλ. 344692)
●
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344672

344682

OΘΟΝH CLASS 100 V16Ε

OΘΟΝH CLASS 100 Χ16Ε

Χωρίς ακουστικό (hands free)
με έγχρωμη LCD οθόνη 5”
● Διαθέσιμα πλήκτρα: 2 πατητά πλήκτρα
για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
της συνομιλίας και 3 πλήκτρα αφής για
τον έλεγχο κλειδαριάς, την έναυση της
κάμερας/κυκλική εναλλαγή καμερών,
το φωτισμό κλιμακοστασίου, κ.ά.
● 5 επιπλέον προγραμματιζόμενα πλήκτρα
ανάλογα με τις επιθυμητές λειτουργίες
(π.χ. ενδοεπικοινωνία,
επιπλέον κλειδαριά, κλπ).
● Δυνατότητα ρύθμισης χρώματος,
φωτεινότητας, αντίθεσης, έντασης
και μελωδίας ήχου κλήσης από το
πλαϊνό μπουτόν τύπου joystick.
● Τοποθέτηση επίτοιχη με τη βάση
που περιέχεται στη συσκευασία και
επιτραπέζια με το κατάλληλο εξάρτημα
(2 x αρ. καταλ. 344692)

Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά και τις
δυνατότητες της οθόνης CLASS 100 V16E
και επιπλέον:

●

Door Entry
CLASS 100X

Διαθέτει σύνδεση Wi-Fi, χάρη στην
οποία μπορεί να συνδεθεί μέσω της
δωρεάν εφαρμογής Door Entry Class
100X (διαθέσιμη για Android και iOS)
με smartphone, από το οποίο είναι
δυνατός ο έλεγχος των λειτουργιών της
θυροτηλεόρασης (αποδοχή κλήσεων,
άνοιγμα της κλειδαριάς, ενεργοποίηση
του φωτισμού κλιμακοστασίου, κυκλική
εναλλαγή των καμερών και άλλα).
● Τοποθέτηση επίτοιχη με τη βάση
που περιέχεται στη συσκευασία και
επιτραπέζια με το κατάλληλο εξάρτημα
(2 x αρ. καταλ. 344692)
●

344282

344292

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ CLASS 100 Α16Ε
Χωρίς ακουστικό (hands free).
● Διαθέσιμα πλήκτρα: 2 πατητά πλήκτρα
για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
της συνομιλίας και 3 πλήκτρα αφής για
τον έλεγχο κλειδαριάς, την έναυση της
κάμερας/κυκλική εναλλαγή καμερών,
το φωτισμό κλιμακοστασίου, κ.ά.
● 4 επιπλέον προγραμματιζόμενα
πλήκτρα ανάλογα με τις επιθυμητές
λειτουργίες (π.χ. ενδοεπικοινωνία,
επιπλέον κλειδαριά, κλπ).
● Δυνατότητα επιλογής ήχου
κλήσης και έντασης από το πλαϊνό
μπουτόν τύπου joystick
● Τοποθέτηση επίτοιχη με τη βάση
που περιέχεται στη συσκευασία και
επιτραπέζια με το κατάλληλο εξάρτημα
(αρ. καταλ. 344692)
●

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ CLASS100 Α16Μ
Με ακουστικό
Διαθέσιμα πλήκτρα: 3 πλήκτρα
αφής για τον έλεγχο κλειδαριάς,
την έναυση της μπουτονιέρας, κ.ά.
● 4 επιπλέον προγραμματιζόμενα
πλήκτρα ανάλογα με τις επιθυμητές
λειτουργίες (π.χ. ενδοεπικοινωνία,
επιπλέον κλειδαριά, κλπ).
● Δυνατότητα επιλογής ήχου
κλήσης και έντασης από το πλαϊνό
μπουτόν τύπου joystick
● Τοποθέτηση επίτοιχη με τη βάση
που περιέχεται στη συσκευασία και
επιτραπέζια με το κατάλληλο εξάρτημα
(αρ. καταλ. 344692)
●
●

Επίτοιχη τοποθέτηση με βάση στήριξης (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) και επιτραπέζια
τοποθέτηση με το εξάρτημα αρ. καταλ. 344692 (πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά):

ΝΕΕΣ ΟΘΟΝΕΣ CLASS 100

+

2 x 344692

ΝΕΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ CLASS 100

+

1 x 344692
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