Sestavy videotelefon?.: SET Videotelefon VERIA 7076B bílý + VERIA 229 + KD IR 2012W

SET Videotelefon VERIA 7076B bílý + VERIA 229 + KD IR 2012W
SET_7076B_229_KV IR 2012

Unikátní ultra tenký domovní videotelefon v elegantním designu se 7" displejem, který na rozdíl od vyšší ?ady (modelu VERIA 7077) používá k
ovládání dotykových kláves. Sou?ástí setu je také vstupní / dve?ní stanice s kamerou VERIA 229. Nyní v ak?ním setu s kamerou VERIA KD
IR 2012. Ovládání domovního video telefonu Veria je snadné díky menu kompletn? v ?eském jazyce. Monitor je možné objednat i v ?erné
barv?.

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
Vaše cena: 7.109 K?
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Nejste si jisti s výb?rem?
Neváhejte nás kontaktovat.
Ostatní zboží od výrobce VERIA

Popis

SET VERIA 7076B + 229 + KD IR 2012 – SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU VERIA 7076B S
KAMEROVOU VSTUPNÍ STANICÍ VERIA 229 + KAMERA VERIA KD IR 2012
Unikátní ultra tenký videotelefon v elegantním designu se 7" displejem, který na rozdíl od vyšší ?ady (modelu VERIA - 7077) používá k
ovládání dotykových kláves. Sou?ástí setu je také vstupní / dve?ní stanice s kamerou VERIA 229. Stejn? tak jako model VERIA 7077 i model
VERIA 7076 spojuje hned n?kolik velmi zajímavých funkcí do jednoho p?ístroje.
VERIA 7076 nabízí svému uživateli komfortní kombinací videotelefonu a jednoduchého DVR monitorovacího systému s možností zachycení
snímku nebo video záznamu využívající tak sofistikované funkce jako je nap?íklad detekce pohybu nebo podpora p?ipojení externích CCTV
kamer pro sledování okolí.
V p?ípad?, že chce uživatel z jakéhokoliv d?vodu po?ídit záznam z t?chto externí kamer, posta?í stisknout klávesu pro zachycení snímku nebo
klávesu video nahrávání zobrazené v pravé ?ásti displeje a obraz je okamžit? uložen do interní pam?ti nebo na externí pam??ovou kartu. Mimo
jiné disponuje monitor celou ?adou dopl?ujících funkcí, mezi které pat?í nap?íklad zanechání a p?ehrávání rodinných audio zpráv, elektronický
kalendá?, elektronický budík, funkce fotoráme?ku, možnost p?ehrávání hudby ve formátu MP3 atd.

VLASTNOSTI MONITORU VERIA 7076B:
Monitor: 7 palcový ultra tenký, bezsluchátkový, barevný, digitální LCD monitor s vysokým rozlišením
Ovládání: Pomocí dotykových kláves monitoru
Menu: v ?ESKÉM JAZYCE
Podsvícení: Modré podsvícení dotykových kláves
Podsvícení: Modré
Barva: Bílá (monitor je možné objednat i v ?erné barv?)
Komunikace: Hands-free komunikace s živou a ?istou reprodukcí hlasu
Ovládání elektrického zámku: ANO
Podpora zachycení snímk?: ANO
Podpora video záznamu: ANO - v?etn? audia
Automatické a manuální zachycení snímk?: ANO
Interní pam??: ANO - až na 64 snímk?
Podpora pam??ových micro SD karet: ANO až do kapacity 32GB
Vyzván?ní: Výb?r z 8 polyfonních tón? vyzván?ní
Nastavení tónu vyzván?ní: Zvláš? pro vstupní stanici 1, vstupní stanici 2 a zvláš? pro monitor.
DVR funkce: ANO
Funkce detekce pohybu: : ANO s možností nastavení citlivosti
Funkce zanechání a p?ehrávání rodinných audio zpráv: ANO
Automatické zanechání zprávy: ANO
Elektronický budík: ANO
Elektronický kalendá?: ANO
Multimediální funkce: Fotoráme?ek, p?ehrávání hudby ve formátu MP3
Plynule nastavitelné parametry monitoru: ovládání hlasitosti hovoru i zvon?ní, jasu, kontrastu a barev.
Funkce „Monitorování" - náhled aktuálního d?ní v pohledu vstupní stanice nebo externí CCTV kamery prost?ednictvím monitoru, aniž by došlo k
uskute?n?ní video hovoru.
Modularita: Možnost rozší?ení systému o další monitory, vstupní stanici ?i externí CCTV kamery
Maximální kapacita monitoru
Varianta A: 2 vstupní stanice a 2 CCTV kamery
Varianta B: 1 vstupní stanice a 3 CCTV kamery
Maximální kapacita systému
Varianta A: 1 hlavní monitor, 3 interní monitory, 2 vstupní stanice a 8 CCTV kamer
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Varianta B: 1 hlavní monitor, 3 interní monitory, 1 vstupní stanice a 9 CCTV kamer
Systém m?že být nainstalován mnoha zp?soby: Jedna vstupní stanice p?ipojena k jednomu monitoru, 1 vstupní stanice ke dv?ma monitor?m, 2
vstupní stanice k jednomu monitoru, dva monitory ke dv?ma vstupním stanicím, atd. Uspokojí pot?eby všech typ? rodinných dom?.

HLAVNÍ FUNKCE MONITORU VERIA 7076B:
P?epojení hovoru
Tato funkce umož?uje volání a p?enášení hovoru na další monitory v systému.
Pokud dojde k volání ze vstupní stanice nebo dalšího interního monitoru, bude Vás o tomto interní monitor informovat prost?ednictvím
p?ednastaveného vyzván?cího tónu a na obrazovce monitoru se zobrazí informa?ní hlášení. Po p?ijetí hovoru bude možné za?ít komunikovat s
uživatelem dalšího monitoru v systému nebo návšt?vníkem p?ed vstupní stanicí, uvolnit elektrický zámek k otev?ení vrat, dve?í nebo brány.
Funkce monitorování
Monitor VERIA - 7076 podporuje nap?íklad p?ipojit jednu dve?ní / vstupní stanici a až t?i externí CCTV kamery, které mohou monitorovat
jakékoliv místo v okolí vašeho domu ?i provozovny (prostor pro parkování aut, hlavní vstup, vstup na pozemek, zahradu atd. ...). Obraz z t?chto
kamer je možné kdykoliv jednoduše zobrazit a p?epínat pouhými dv?ma dotyky na obrazovce monitoru. Obraz z kamer je automaticky zobrazen
na celou obrazovku. Pro no?ní sledování pak doporu?ujeme instalaci kamer VERIA s IR p?ísvitem pro no?ní vid?ní, díky kterým získá uživatel
velmi dobrý p?ehled o okolí domu i v noci. V p?ípad? pot?eby nás neváhejte kontaktovat a my Vám ochotn? a rádi s výb?rem kamery poradíme.
Funkce „Interní hovor" pro vnit?ní komunikaci mezi dalšími monitory v systému
Umož?uje cílené volání na kterýkoliv monitor v systému s možností obousm?rné komunikace.
Funkce „Vysílání" mezi dalšími monitory v systému
Umož?uje vysílání do všech interních monitor? v systému bez výb?ru cílového monitoru.
V režimu interního vysílání je uživatel?v hlas p?enášen na reproduktory ostatních monitor? v systému, avšak uživateli není umožn?no slyšet
zvuky na stran? ostatních monitor?.
Funkce „Odposlech" dalších monitor? v systému
Nabízí cílený odposlech kteréhokoliv monitoru v systému. B?hem odposlechu m?že uživatel slyšet komunikaci protistrany, protistrana nebude
slyšet zvuky na stran? uživatelova monitoru.
Funkce „Nerušit"
Pokud je tato funkce aktivní, nebude monitor b?hem režimu p?íchozího hovoru nebo vysílání vydávat
vyzván?cí tón, ale pouze zobrazí obraz p?íchozího signálu video kanálu.
Funkce „Zanechání a p?ehrávání rodinných audio zpráv"
Tato funkce umož?uje uživateli nahrání, zanechání a p?ehrávání desítek interních zpráv. Za?ízení tak lze použít i jako záznamník pro vaše další
rodinné p?íslušníky, kte?í mimo jiné uvidí datum a ?as, kdy byl záznam po?ízen, po?et nov? zanechaných zpráv nebo to, zda byla zpráva
vyzvednuta.
Automatické zanechání zprávy
Tato funkce umožní návšt?vníkovi pro vás zanechat video zprávu v p?ípad?, že vás doma nezastihl.
Za?ízení také podporuje možnost nahrání vlastního vzkazu pro „Automatické zanechání zprávy", jako nap?íklad: „Dobrý den, momentáln?
nejsme doma, prosím zanechte zprávu po zazn?ní tónu".
Tato zpráva zazní, je-li aktivována funkce „AUTOMATICKÉ ZANECHÁNÍ ZPRÁVY" a pokud návšt?vník stiskne tla?ítko volání na vstupní stanici
a uživatel p?ed skon?ením vyzván?ní nereaguje.
Elektronický budík
Zahrnuje 6 nezávislých interval? ?asu buzení s možností výb?ru jednoho z 8 tón? buzení zvláš? pro každý interval.
Elektronický kalendá?
Zahrnuje kompaktní elektronický kalendá? se zobrazením všech dn? aktuálního m?síce, data, ?asu atd.
Fotoráme?ek
V p?ípad? p?ehrávání obrázku bude aktivována funkce fotoráme?ku a monitor bude postupn? zobrazovat jednotlivé snímky umíst?né v adresá?i
na externí pam??ové micro SD kart?.
P?ehrávání hudby ve formátu MP3
V p?ípad? p?ehrávání skladeb bude aktivována funkce mp3 p?ehráva?e a monitor bude postupn? p?ehrávat jednotlivé skladby umíst?né v
adresá?i na externí pam??ové micro SD kart?.
Nastavitelné parametry
P?edevším ovládání hlasitosti hovoru i zvon?ní, ?asu vyzván?ní, jasu, kontrastu a barev nebo m??ítka zobrazení.

VLASTNOSTI VSTUPNÍ STANICE VERIA 229:
Objektiv kamery: P?enáší obraz návšt?vníka na obrazovku monitoru.

3 / 5

Sestavy videotelefon?.: SET Videotelefon VERIA 7076B bílý + VERIA 229 + KD IR 2012W

Mikrofon: Pro komunikaci s vnit?ním monitorem.
Barva: Matný chrom
LED osv?tlení: Vestav?né LED osv?tlení umož?uje rozeznat návšt?vníka za nedostate?ných sv?telných podmínek.
Podsvícení jmenovky: Po stisknutí tla?ítka pro volání se rozsvítí podsvícení jmenovky na vstupní stanici.
Tla?ítko pro volání: Pokud návšt?vník zmá?kne toto tla?ítko, jeho obraz se zobrazí na monitoru a zazní p?ednastavený tón vyzván?ní interního
monitoru.
Reproduktor: P?enáší hlas návšt?vníka jasn? a živ?.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MONITORU VERIA 7076B:
Monitor: VERIA 7076B
Velikost: 7" TFT
Vstupní nap?tí: DC 15 V
P?íkon: Pohotovostní stav: <1 W, provoz: <9 W
P?ipojení: 4-vodi?ové (<60 m 4x0,5 mm; >60m RG6U-4W)
Rozlišení: 800 x 480 bod? (480 TVL)
Ovládání: Dotykové klávesy
Komunikace: Hands-free
Interní/externí pam??: Ano (64 snímk?) voliteln? (SD/SDHC karta 32 GB - není sou?ástí balení)
Video/audio impedance: 75/300 ohm
Video standard: PAL/NTSC
Vyzván?cí tón: Výb?r z 8 polyfonních vyzván?cích tón?
Instalace: Povrchová montáž
Provozní teplota: -10°C ~ +60°C
Provozní vlhkost: 0% do 95% RH
Rozm?ry: 185 x 127.5 x 18mm
Schválení: CE
Záruka: 24 m?síc?
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VSTUPNÍ STANICE VERIA 229:
Po?et zvonkových tla?ítek: 1
?ip: 1/4" barevná CMOS kamera 700 TV ?ádk?
Napájení: DC 11-13V (napájení monitorem)
Spot?eba el. en.: p?i práci: 3W
Kryt: Vod?odolné hliníkové pouzdro v antivandal provedení
Úhel záb?ru: 110°
No?ní p?ísvit: 5x vysoce svítivá LED dioda
Video výstup: 1Vp-p75
Instalace: Povrchová montáž
Zp?sob odem?ení: Metoda p?epínání signálu
Pracovní podmínky: teplota od -30 °C do + 60 °C
Rozm?ry: 130 x 88 x 20 mm
Schválení: CE
Záruka: 24 m?síc?
KAMERA VERIA KD IR 2012
Popis:
Model: VERIA KD IR 2012
Provedení kamery: Dome
Snímací senzor: 1/3”Sony Super HAD II CCD Effio-E 700TVL
Rozlišení: 700TVL
Citlivost: 0,01 lx (barevn?)/ 0,001 lx (?ernobíle)
Clona: Automatická
Ohnisková vzdálenost: Fixní: 3,6mm
Provozní režimy: Automaticky, den/noc
IR p?ísvit 12 x pr?m?r 5 mm IR LED dioda, dosvit < 20 m
Video komprese: H.264
Video výstup: 1 x BNC (NTSC/PAL)
Obrazové funkce: BLC; DNR; AWB; AGC; detekce pohybu
OSD menu: Ano, ovládání integrovaným 5-sm?rným ovlada?em
Uchycení kamery: 3-osý držák s aretací
Krytí: IP 66
Napájení: 12V DC
Materiál: Slitina hliníku + plast
Rozm?ry: pr?m?r 119 x 64 mm
Provozní podmínky: Teplota -20°C až 60°C, vlhkost nekondenzující 0% ~95%
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BALENÍ SETU OBSAHUJE:
LCD monitor VERIA 7076B
Napájecí zdroj
Držák na ze?
Propojovací konektory
Vstupní stanice VERIA 229
Analogová dome kamera VERIA KD IR 2012
Manuál
Spojovací materiál
Více informací naleznete na stránkách výrobce spole?nosti VERIA a videotelefony VERIA.

Hodnocení
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.
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