MONITORES

VIDEOPORTEIRO

Funcionalidades

Monitores WiFi DUOX PLUS
Os monitores VEO e VEO-XS core 4,3” e os Monitores VEO-XL cor 7” são fabricados em plástico ABS de
elevado impacto com regulação de contraste, brilho, cor, volume de áudio, volume do tom de chamada, não
incomodar, campainha da porta, ajustes de data e hora, botões de silicone agradável ao toque para ativar o

Duas opções de monitor WiFi: monitor VEO que incorpora um iman no auscultador para facilitar e assegurar
o correcto finalizarda conversa, e os monitores VEO-XS e VEO-XL mãos-livres.

abrir a porta, aceder ao menu principal OSD na ecrã, ativar a câmara da botoneira de rua ou qualquer outra

Os monitores VEO, VEO-XS e VEO-XL WiFi DUOX PLUS estão equipados com ligação WiFi que permite
reencaminhar chamadas para dispositivos móveis.

função adicional configurável como ativar segundo acesso, luz de cortesia, etc. Disponível em cor branco e

Graças à aplicação BLUE da Fermax, poderá gerir directamente a partir de um telemóvel ou tablet todas as

montagem em saliente.

funções de vídeoporteiro e muito mais.

Funções avançadas

Captura automática
de imagens durante a
chamada

Função
adicional F1

Função
adicional F2

O indicador LED

Seleção de melodias
e ajuste de volume

Menu de
configuração de
utilizador

em monitores WiFi

Descubra mais sobre os
MONITORES WiFi DUOX PLUS
ao digitalizar este código

Modo
“Não incomodar”

Emparelhamento
com o router WiFi

XL

Funções básicas
Com os monitores WiFi DUOX PLUS tudo muda
Atender
Rejeitar / Desligar

Descarregue a aplicação gratuita BLUE e, onde quer que esteja, poderá receber
chamadas do seu videoporteiro no seu telemóvel ou tablet.
Pode também gerir várias casas a partir do mesmo telemóvel.
Quando viaja, no trabalho ou de férias, é como estar em casa.

Botão de
abertura da
porta

Ativar / desativar a
comunicação. Apenas
os modelos VEO-XS e
VEO-XL

Ativação da
função adicional
pré-configurada

Ligação automática.
Seleção de câmara
principal/secundária

Menú OSD,
acesso a funções
avançadas

Abertura da porta

SEGURANÇ

A DA C ASA

Os monitores Duox Plus sem conectividade WiFi

Para estender o sistema com um segundo terminal

Os monitores DUOX PLUS

Telefones DUOX PLUS

XL

Especificações do produto
MONITORES

TELEFONES

CONNECTIVITY FOR ALL

VEO
WiFi

VEO-XS
WiFi

VEO-XL
WiFi

VEO

VEO-XS

VEO-XL

VEO

LOFT
EXTRA

iLOFT

referência

9446

9449

9469

9445

9448

9468

3444

3452

3450

dimensões

200x200x23

125x165x21

185x185x21

200x200x23

125x165x21

185x185x21

82x214x43

85x220x40

90x146,5x20

ecrã
instalação

TFT 4,3” cor

TFT 7”
cor

TFT 4,3” cor

TFT 7”
cor

Superfície

Superfície

Dimensões: (horizontal) x (vertical) x (profunda) mm

Todos os monitores Duox Plus têm um modelo que inclui um braço com um bucle indutivo.
Adequado para pessoas com deficiência auditiva.
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Acessibilidade

Videoporteiros
conectados
SEGU

RA

SA
A CA
D
A
NÇ

