
Registe a sua melhor expressão!

Nova funcionalidade para vídeo porteiros VEO e VEO-XS DUOX
Guarda até 150 imagens das últimas visitas, com indicação data e hora

Mais segurança e conforto ao mesmo preço!

www.fermax.pt

PHOTO
CALLER

FICARÁ
BOQUIABERTO
Ficará boquiaberto com tanta tranquilidade, ao saber que com esta nova 
funcionalidade se sentirá mais seguro, ao saber quem foram as pessoas que 
tocaram à sua campainha, mesmo quando não estava em casa.
Ficará boquiaberto pela tecnologia DUOX, que permite que cada vizinho 
escolha qual o terminal a instalar, independentemente do que os restantes 
tenham instalado.
Ficará boquiaberto com a precisão, visto que pode armazenar até 150 imagens 
das visitas, sabendo detalhadamente a data e a hora em que cada foto foi tirada.
Ficará boquiaberto com a poupança, ao obter uma funcionalidade topo de 
gama sem variação do custo do terminal.
Ficará boquiaberto ao poder recordar todas as suas visitas, uma vez que pode 
revisitar as imagens, sempre que pretender, no seu dispositivo.

A nova funcionalidade PHOTOCALLER da FERMAX 
obtém uma captura instantânea e automática de 
qualquer pessoa que lhe toque à campainha, 
permitindo que armazene até 150 imagens com a data 
e a hora em que foram obtidas para que se sinta 
tranquilo, esteja ou não em casa.

NOVA FUNCIONALIDADE
PHOTOCALLER
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VAI QUERER TE-LO
EM CASA

AGORA EQUIPADO COM
PHOTOCALLER

Simples e funcional. Conforto e naturalidade.

O novo monitor da Fermax destaca-se pelo seu 
design e simplicidade de uso. VEO é um 
monitor simples e funcional, projetado para os 
que procuram cuidar da sua casa, até ao último 
detalhe.

Em síntese eleva o design e o desempenho 
até às suas expressões mais essenciais, é um 
monitor especialmente desenhado para 
aqueles que decidem passar a ter também 
imagem.

Este dispositivo da FERMAX possui um ecrã 
TFT colorido de 4,3" e um íman no braço que 
facilita a suspensão do telefone. Além disso é 
feito em plástico ABS de elevada resistência, 
com proteção ultravioleta para uma melhor 
resistência à luz.

VEO-XS é a versão "extra-small" da VEO. 
Pequeno e fino, com estética e acabamentos 
perfeitos, que pode localizar-se em qualquer 
lugar de uma casa ou escritório.

Funciona no modo mãos-livres, sendo controlado 
com o dedo e oferece todos os recursos 
necessários num moderno interfone vídeo 
porteiro. Pode ser gerido através dos botões de 
pressão mecânicos e no simples menu OSD.

O botão azul abre a porta e os outros botões 
iniciam as conversas, ativam a câmara, as funções 
adicionais ou configuram os parâmetros.

E ainda tem outro detalhe: tem uma roda para 
regular o volume, localizada na parte lateral do 
produto.

Porque é que os filhos do vizinho tocam sem parar 
na hora da sesta? O correio chegou às 12 e não 
estava ninguém? A sua cunhada veio sem aviso 
prévio e insistiu como diz?

Agora pode saber exatamente o que aconteceu na 
porta da sua casa, graças ao Photocaller da 
Fermax. Pode ver as fotos das suas visitas, tantas 
vezes quanto quiser... ou exclua-as 
imediatamente!

Agora, a Fermax oferece esta funcionalidade em 
todos os monitores com tecnologia DUOX, o 
sistema completamente digital da FERMAX com 2 
condutores não polarizados, oferece-lhe mais 
segurança e conforto ao mesmo preço!

· Completamente digital
· Ecrã panorâmico  4.3’’ a cores
· Menu OSD no ecrã
· 5 melodias
· Funções adicionais

Função Photocaller: armazena até 150 imagens, 
indicando a data e hora em que foram tiradas. 
Quando o limite máximo for atingido, ao tirar uma 
nova foto, a primeira será apagada.

O visor indica sempre se existem fotos não exibidas 
ou se a data/hora não está configurada.

TECNOLOGIA SOFISTICADA
NO DIA-A-DIA

TÃO FÁCIL
COMO:

Exclua as imagens que deseja com

3.

20  10 2017 13 55 130  149

Aceda ao Menú principal

1.

20  10  2017 13 55 130  149

2.

Escolha a foto que deseja visualizar com 

20  10   2017 13  55

Lembre-se que a data e hora têm de 
estar atualizadas

4. 5.

É possível desativar a função photocaller   
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