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AXA - DDS1

AXA - DDS1

Trend a dizajn

Doprajte vašim dverám nadčasový doplnok.

Bezpečnosť

Zvýšte bezpečnosť vašu a vašich blízkych.

Pohodlie

Jednoduchá montáž a komfortné používanie.

Súkromie

Kukát
Nerez
ko

Využite vaše právo na súkromie a ochranu vašich najbližších.

Ak chcete mať pod kontrolou priestor pred vašimi dverami


Zatlačením tlačidla na digitálnom kukátku po pravej strane LCD dispeja sa vám zobrazí priestor pred dverami. Po niekoľkých sekundách displej automaticky zhasne.

Digitálne kukátko na dvere
PRE HRÚBKU DVERÍ 38 - 110 mm
OTVOR PRE KUKÁTKO 14 - 22 mm
SENZOR/OBJEKTÍV 0.3 Mega Pixel CMOS

AXA - DDS1
OBSAH BALENIA | digitálne kukátko | skrutka 1 ks
| 4 ks AAA batérie | upevňovacia platňa | podložka
| senzor | zaisťovacia skrutka | nástroj na upínanie

LCD DISPLEJ 3.2" TFT
NAPÁJANIE 4 × AAA Batérie
VEĽKOSŤ 125 × 68 × 15 mm
HMOTNOSŤ 180 g
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AXA - DDS1

Cena
bez DPH v €

Cena
s DPH v €

66,67

80,00

AXA - DDS2

Ak chcete mať pod kontrolou priestor pred vašimi dverami





V normálnom režime môžete pozorovať vonkajšok po stlačení tlačidla napájania.
Keď prichádzajúci stlačí zvonček, ozve sa zvonenie vo vnútri miestnosti. Obrazovka sa automaticky zapne a ukazuje obraz vonkajšku. Po uplynutí nastaveného času sa automaticky vypne.
Za normálneho režimu, stlačením  (na ľavej strane displeja) vytvoríte fotograﬁu vonkajšku, ktorá sa automaticky uloží.

Ak k vám príde návšteva




Keď prichádzajúci stlačí zvonček, ozve sa zvonenie vo vnútri miestnosti.
Zatiaľ sa obrazovka automaticky zapne a ukazuje obraz vonkajšku. Po uplynutí nastaveného času sa automaticky vypne.
Zároveň sa pri stlačení zvončeka automaticky vyhotoví fotograﬁa návštevníka a uloží sa do pamäte pre prípad neskoršieho zistenia totožnosti návštevníka, alebo pre použitie týchto informácií z bezpečnostných dôvodov.





V normálnom režime, stlačte tlačidlo  pre prezeranie fotograﬁí.
Pri prezeraní fotografí stlačte tlačidlo  alebo  pre výber fotograﬁe.
Pri kontrole fotograﬁí, stlačte a podržte tlačidlo , uvidíte ikonou
Vymazanie potvrdíte stlačením .

a môžete odstrániť aktuálnu fotograﬁu.

Výber úložiska pre automatické ukladanie.




Fotograﬁe môžete ukladať do internej pamäte alebo na MicroSD kartu (max. 8 GB MicroSD Card cez HDSC Class 6).
Balenie neobsahuje MicroSD kartu. Môžno ju zakúpiť samostatne.
Ukladanie do internej pamäte je prednastavené (cca 50 fotograﬁí).

Kukát ko

Prezeranie a odstránenie fotografií

PRE HRÚBKU DVERÍ 40 ~ 70 mm
OTVOR PRE KUKÁTKO 14 - 26 mm

Digitálne kukátko na dvere so zvončekom

SENZOR/OBJEKTÍV 0.3 Mega Pixel CMOS

AXA - DDS2

LCD DISPLEJ 3.2" TFT
ROZLÍŠENIE QVGA (320 x 240)
NAPÁJANIE 4 × AAA, LR03 1.5 V alkalické batérie
INTERNÁ PAMÄŤ cca 50 fotograﬁí (závisí od typu prostredia)

OBSAH BALENIA | digitálne kukátko | skrutka 1 ks
| indikátor slabej batérie | 4 ks AAA batérie |
upevňovacia platňa | fotoaparát | zaisťovacia skrutka
| nástroj na upínanie

EXTERNÁ PAMÄŤ Micro SD karta (TF) max 8GB
1 GB cca 21000 ks fotograﬁí (závisí od prostredia)

(nie je súčasťou balenia)

VEĽKOSŤ 125 × 85 × 18,5 mm
HMOTNOSŤ 330 g

Cena
bez DPH v €

AXA - DDS2

Cena
s DPH v €

90,00 108,00
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www.mpkatalogy.sk
Katalógy MP:
Hranaté krytky pántov

TUPAI Design Line

Panikové kovania DORMA

TUPAI Line

Samozatvárače dverí GEZE

JNF Design Line

Tesniace lišty

Italy Line
Italy EPR Line
Mariani Line
Pullbloc Line

Sety na posuvné dvere

ECO Line

Mušle na posuvné dvere

WB Line

MP zámky

Aluminium Line

Drevené madlá

Slim Line Aluminium
Glass Line

Poštové schránky
Krbové náradie

MP KOVANIA s. r. o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava

Uzamykacie systémy

02/444 555 85
www.kluckynadvere.sk

Ceny v katalógu sú s 20% DPH.
Z dôvodu nestability cien materiálov na svetovom trhu si vyhradzujeme právo na zmenu cien.
Aktuálne ceny nájdete vždy v elektronickej podobe katalógu na www.mpkatalogy.sk.

