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KARTA TECHNOLOGICZNA
KT-M2700

MONITOR WIDEO M2700 SYSTEMU DSX LINEA AZZURRO

Monitor zastêpuje klasyczny aparat  wideodomofonowy sk³adaj¹cy siê z modu³u zawieraj¹cego kineskop oraz

mocowany obok unifon. Jest urz¹dzeniem g³oœnomówi¹cym nie wymagaj¹cym monta¿u jakiegokolwiek aparatu

rozmównego. Montowany naœciennie nie wymaga wykuwania otworów w œcianie. 

CECHY:

P Kolorowy obraz, ekran TFT-LCD 3,5" 

P Dotykowo-zbli¿eniowa klawiatura widoczna w ka¿dych warunkach oœwietleniowych

P Pamiêæ 256 kolorowych obrazów z rejestracj¹ bie¿¹cej daty i czasu (opcjonalnie)

P Funkcja OSD (menu na ekranie)

P Podgl¹d z mo¿liwoœci¹ wyboru kamery podgl¹du oraz rejestracji w pamiêci ogl¹danego obrazu

P Automatyczna rejestracja obrazu w przypadku nieodebrania po³¹czenia (opcjonalnie)

P Elektroniczna regulacja g³oœnoœci i jaskrawoœci

P Mo¿liwoœæ wyboru wielu rodzajów zewu i przyporz¹dkowania ich ró¿nym  zdarzeniom

P £¹cznoœæ wzajemna pomiêdzy wszystkimi aparatami systemu

P Informacja na ekranie o numerze aparatu wywo³uj¹cego

P £¹cznoœæ z portierem

P Mo¿liwoœæ za³¹czenia korekcji poprawiaj¹cej jakoœæ obrazu

P Mo¿liwoœæ postawienia aparatu na stole/biurku pod k¹tem

P Niezale¿ne otwieranie bramy

P Brak przewodów koncentrycznych. Instalacja p³askim przewodem telefonicznym, wtyk RJ12

P Mo¿liwoœæ wys³ania sygna³u alarmowego do s¹siadów przez nakrycie klawiatury d³oni¹



Monitor wyposa¿ony jest w od³¹czaln¹ ramkê dystansow¹ umo¿liwiaj¹c¹ schowanie w jej przestrzeni nadmiaru kabla sygna³owego w

sytuacji gdy pod dnem obudowy nie wykonuje siê otworu/puszki na umieszczenie w nim kabla. Ramka posiada identyczne otwory

mocuj¹ce j¹ na œcianie jak pokazana powy¿ej tylna pokrywa obudowy.

Pozosta³e parametry monitora :

Wielkoœæ ekranu TFT-LCD 3,5"

Pobór pr¹du w stanie spoczynkowym 4,5 mA

Rozdzielczoœæ ekranu 480 x 234

Klawiatura steruj¹ca zbli¿eniowo-dotykowa

Oœwietlenie klawiatury kolor niebieski, automatyczne przyciemnianie w stanie spoczynkowym

Komunikacja audio tryb g³oœnomówi¹cy, pó³dupleks

Regulacja parametrów g³oœnoœæ, jaskrawoœæ, korekcja klawiatur¹ aparatu

Wielkoœæ pamiêci (opcjonalnie) 256 obrazów kolorowych z zapisem czasu rzeczywistego

Funkcja OSD tak

Iloœæ ¿y³ kabla sygna³owego 6

Rodzaj kabla YTLYp 6x0,12 mm  lub UTP kat. 5e 4x2x0.52

Sposób ³¹czenia kabla telefoniczny wtyk RJ12

Praca w pozycji stoj¹cej na biurku tak

Rozpoznanie zbli¿onej d³oni (alarm) tak

Funkcja dzwonka do drzwi (opcjonalnie) tak
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