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Technologie a tvoĜivost
První videotelefon Elvox, který používá Dotykovou
technologii, což umožĖuje jednoduše z menu
pĜímo ovládat velký poþet funkcí, a to vše
soustĜedČné na malé obrazovce.
Na 7“ LCD displeji videotelefonu Wide Touch jsou
pĜíkazy: navigaþní, kterými otevĜeme klávesy
dalších podporovaných pĜíkazĤ, s LED
podsvícením, které splĖují potĜeby funkcí video
systému.
Mezi nemalé výhody dotykové klávesnice patĜí
schopnost ovládat v systému Due Fili až 100
doplĖkových funkcí, 64 interkomunikaþních volání i
mezi pĜístroji jiných typĤ se stejnou technologií.

Ikony ovládacích prvkĤ lze podle pĜání uživatele
doplnit názvem funkce: v menu úprav, podle
potĜeby uživatele.
PĜi každé výzvČ se též zobrazuje název (umístČní)
vstupního panelu, z kterého je voláno, podle
nastavení v nemu instalace.

širokoúhlý displej Wide Screen
menu s dotykovou navigací Touch
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PĜizpĤsobivost instalace
K dispozici je instalaþní menu, chránČné heslem,
prostĜednictvím kterého je možné programovat nČkteré
základní funkce:
Ɣ pĜidČlit ID (identifikaþní kód) pĜímo z videotelefonu
Wide Touch (bez potvrzení ze vstupního panelu) a
vytváĜení skupin
Ɣ pĜiĜazení doplĖkových funkcí k dotykovým
tlaþítkĤm
Ɣ pĜidČlení názvu každému vstupnímu panelu
S Wide Touch je kromČ toho také možné programovat
všechny zaĜízení a uložit konfigurace na PC se
software SaveProg, pĜipojit se pĜímo k videotelefonĤm
pĜes USB port.

širokoúhlý barevný displej TFT
LCD 7“ Touch Screen
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Krása komunikace
S Wide Touch se otevírají nové formy komunikace:
audio, obrázky, video a absolutní novinka,
možnost psát rukou.
Videotelefon splĖuje nové nejsložitČjší funkce
doma i v kanceláĜích, nový zpĤsob komunikace
a záznamu událostí.
PamČĢ Obrazu: záznam obrázku kdo zvoní u našich dveĜí,
a to i s uložením namluvené zprávy,
pro možnost odpovČdČt návštČvníkovi
v pĜípadČ nepĜítomnosti,
nebo když nemĤžete na výzvu reagovat okamžitČ.
Informaþní Zpráva: nahrávání zvukové zprávy
vysílané z vstupního panelu návštČvníkovi.
SdČlení RodinČ: možnost nahrání zvukové zprávy
pro komunikaci s rodinou nebo zanechání servisní
zprávy, pĜípadnČ telefonní spojení.
Obrazová SdČlení: zapsání ruþnČ psané zprávy
dodávaným perem.

Dodávané pero
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Zapnuto/vypnuto
automatický záznam

Menu
videotelefonu

Menu
sdČlení rodinČ

Menu seznam

Obrazové sdČlení Zapnuto/vypnuto
automatická odpovČć

Menu
kamery

Menu
aktivace

Nastavení¨

Výzva
na ústĜednu

Komunikace nebyla nikdy jednodušší
Dotykové ovládání, vysoký poþet funkcí, jednoduché menu.
RozdČlené ovládání prostĜednictvím dotykové klávesnice, pro videotelefonní funkce.

Menu
videotelefonu

Chcete vidČt, kdo zvonil na vaše dveĜe
v pĜípadČ, že jste nemohli odpovČdČt.
Na vstupním panelu mĤžete návštČvníkovi
nechat hlasovou zprávou.
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Menu sdČlení
rodinČ

Nahrání zvukové zprávy je možné
na všech zaĜízení v systému.
Na obrazovku je možné napsat
poznámky.
Obrazové
sdČlení

Nastavení

Možnost výbČru obrázku
na pozadí pracovní plochy.
Menu s vlastními pĜíkazy
s vlastním názvem.

Pro zobrazení pĜídavných kamer
zapojených pĜímo prostĜednictvím relé.
Zobrazení dalších 16 kamer je možné
s pĜídavnými moduly TVCC 69AM/T
a 69M/T4, Kamery jsou vybírány cyklicky
z dotykové obrazovky.

Menu kamery
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S základnou na stĤl

ZapuštČný do zdi

Instalace na povrch

ěada nabídek
Videotelefon Wide Touch, kompletní Ĝada,
nároþné Ĝešení, projekt, který trvale udržuje
svou hodnotu v každé situaci. Ve verzi
zapuštČné do zdi, je jen velmi nízká þást nad
zdí, pĜináší maximální názornost nabízené
technologie ve vytĜíbeném, stĜídmém stylu.
Instalace videotelefonu na stĤl je nejpĜirozenČjší
a nejvhodnČjší umístČní pro práci i bČžnou
domácí þinnost. Všestrannost verze instalace na
povrch umožĖuje maximální výhody pĜi
rekonstrukcích zaĜízení.

Art. 7311
Art. 7311/04

7“ monitor Wide Touch Due Fili pro zapuštČnou montáž, bílý
7“ monitor Wide Touch Due Fili pro zapuštČnou montáž, þerný

Art. 7321
Art. 7321/04

7“ monitor Wide Touch Due Fili pro montáž na stČnu, bílý
7“ monitor Wide Touch Due Fili pro montáž na stČnu, þerný

Art. 730A
7“ monitor Wide Touch Due Fili pro umístČní na stĤl, bílý
Art. 730A/04 7“ monitor Wide Touch Due Fili pro umístČní na stĤl, þerný
Základ na stĤl je dodáván s pĜipojovacím kabelem v barvČ bílé nebo
þerné, výbČr barvy, dle monitoru, je nutné upĜesnit v objednávce.

Verze
pro instalaci do zdi

Bílý

ýerný

Elegance a jednoduchost
Ve verzi zapuštČný do zdi, pĜedstavuje videotelefon Wide Touch
elegantní propracovaný projekt, s cílem vytvoĜit estetický výrobek
špiþkové technologie, který je schopný vþlenit se vždy vkusnČ
s vytĜíbenou elegancí do rĤzných prostorĤ interiéru.
Ze stČny vystupuje pouze 18 mm, s zaoblenými rohy
a širokoúhlou dotykovou obrazovkou.
Wide Touch je pĜedmČt vybavení interiéru s špiþkovou technologií.
K dispozici je v barvČ bílé a þerné.
Osazuje se do plastové krabice art. 7249 instalované ve zdi.
Krabice je dodávána s víkem, které zabraĖuje zneþištČní maltou
pĜi zazdívání. (velikost krabice je 189x160x52mm).
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Monitor není standardnČ
vybaven podstavcem na stĤl.

Všude pĜítomný
Funkþní a praktický videotelefon Wide Touch,
mĤže být umístČn na desce stolu nebo na nábytku.
Jeho vhodným umístČním docílíme pozici pro
nejsnadnČjší ovládaní a využití funkcí potĜebných
pro naši práci a pro každodenní použití.
Pro postaveni videotelefonu Wide Touch je urþen podstavec
z nerez oceli art. 730A, vytvarovaný podle výrobku povrchovČ
úpravný kartáþováním. Jeho jednoduchý tvar a minimalistická
konstrukce nechávají plnČ vyniknout designu videotelefonu.
Podstavec art. 730A je dodáván s 2 m pĜipojovacím kabelem
s odnímatelným pin konektorem.

Verze na stĤl

Verze
pro instalaci na stČnu

Všestrannost instalace
Videotelefon Wide Touch je k dispozici také pro umístČní na stČnu,
díky þemuž se zvyšují možnosti instalace, což umožĖuje
použití i v pĜípadČ rekonstrukcí objektĤ. RozmČry zĤstávají
nezmČnČny, pĜi zachování technických parametrĤ projektu
Wide Touch.
Držák na stČnu umožĖuje rychlé a pĜesné usazení videotelefonu.
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