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TOUCH

Referencje
6575 MONITOR SMILE TOUCH 7” VDS
6565 PODSTAWA MONITORA SMILE
Akcesoria do montażu podtynkowego:
6552 Ramka dekoracyjna
6551 Obudowa podtynkowa (198x186x44)
Akcesoria do montażu na biurku:
6566 PODSTAWA BIURKOWA MONITORA SMILE
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Tak prosto. Tak Smile
Dotykowy ekran pojemnościowy 7”

www.fermax.com

Wszystko w twoich rękach
Sterowanie dźwiękiem
Do wyboru 5 melodii, które można skojarzyć ze źródłem
połączenia. Można również ustawić głośność lub włączyć
bądź wyłączyć funkcję wyciszenia.

W twoim domu, dla twojej
przyjemności

Druga kamera
Wyświetlanie obrazu uchwyconego przez dodatkową
kamerę.

Można go montować według potrzeb: podtynkowo
lub natynkowo – dzięki superpłaskiemu profilowi
wystaje tylko na 20 mm.

Dodatkowe funkcje, łącznie z wzywaniem windy
Możliwość aktywowania drugorzędnych drzwi, światła
lub innych elementów oraz ustawienia przycisku do
wzywania windy.

Niepowtarzalne urządzenie, które wyróżnia
zwiększona wytrzymałość na zarysowania, ochrona
przed promieniowaniem UV i łatwość utrzymania
w czystości, a także jakość materiałów.

TOUCH

Nowe doświadczenia i funkcje

Jest dotykowy. Dotknij go.

Dzięki nowemu Smile Touch twoje życie staje się
łatwiejsze. Bardziej intuicyjne. Tak łatwe, że do obsługi
wystarczy palec.

Możesz zobaczyć. Nienaganne piękno prostych linii i
minimalistycznego designu. Smile Touch to nie tylko
monitor o zaawansowanych funkcjach sterowania, ale
też małe dzieło sztuki, które wyróżnia nienaganny,
kompaktowy, superpłaski i elegancki wygląd.

Ekran w 100% dotykowy i pojemnościowy o przekątnej
7”, który bardzo łatwo pozwala na sterowanie funkcjami.
Ekran, po którym możesz poruszać się dzięki dotknięciu.
Ekran najnowszej generacji.
Najbardziej uniwersalny z naszych wideodomofonów stał
się teraz monitorem tak prostym w obsłudze, że oferuje
niepowtarzalne doświadczenie sterowania dostępem do
twojego domu. Doświadczenie Smile.

This Menu OSD dostępne na ekranie – wystarczy
je dotknąć; umożliwia poruszanie się dzięki bardzo
intuicyjnym ikonom graficznym, dając możliwość
najpełniejszego wykorzystania funkcji monitora.

Automatyczne włączanie
Uruchamianie kamery zewnętrznej bez odbierania
połączenia.
Regulacje
Ustawianie jasności, kontrastu i koloru.

Możesz usłyszeć. Zestaw głośnomówiący, jakość
cyfrowego dźwięku, różne melodie, opcja wyciszenia.
Teraz możesz również dotknąć. Nowy Touch został
stworzony do dotykania. Sprawia, że komunikacja ze
światem jest prostsza i bardziej intuicyjna. Interfejs
dopasowany do wszystkich potrzeb, który sterowany jest
lekkim „touchem”. Ty decydujesz jednym dotknięciem.

Monitor stworzony
dla wszystkich
Smile został zaprojektowany w taki sposób, aby
zapewniać maksymalną dostępność dla wszystkich,
niezależnie od ich umiejętności.
Na przyciskach ma oznaczenia z alfabetu Braille'a. Na
ekranie wyświetla informacje o statusie połączenia.

Wezwanie pomocy
Bezpośrednia i pilna komunikacja z portiernią.

Smile jest dziełem Ramóna Benedito, który otrzymał Krajową
Nagrodę Designu w 1992 r., a od 1975 r. jest Wordlwide Design
Partnerem firmy FERMAX.

Funkcjonalność
Klawiatura z 4 łatwymi w obsłudze przyciskami pojemnościowymi.

Włącza / wyłącza łączność z panelem zewnętrznym.
Funkcja otwierania drzwi.
Przycisk wielofunkcyjny: Włączanie podglądu / Wybór
między kamerą główną a podrzędną.
MENU do ustawień i konfiguracji.
- Długie wciśnięcie (3 s) – wejście do menu
użytkownika.
- Krótkie wciśnięcie – na ekranie pojawiają się funkcje
skrótu.

Dotykowy ekran pojemnościowy 7”.
Dotknięcie ekranu pozwala przejść do
menu ustawień i konfiguracji.
Bardzo intuicyjne menu z graficznymi
ikonami.
Informacje na ekranie wskazujące na
status połączenia.
Technologia VDS.

