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Código do produto

F03444

TELEFONE VEO DUOX PLUS

Referência

3444

EAN

8424299034447

Descrição.

Descrição

Terminal de áudio.

O telefone VEO é feito de plástico ABS de alto impacto. Acabamento texturizado para limpeza fácil e proteção UV, tornando-o mais
resistente à luz solar. O design único e exclusivo do aparelho incorpora um ímã que facilita o posicionamento do usuário,
garantindo uma suspensão correta no final da conversa. Seu design equilibrado de linhas puras é distinto, moderno e minimalista.
Ao receber uma chamada, quando o fone está fora do gancho, a conversa com o visitante começa. A conversa termina
automaticamente após 90 segundos ou quando o telefone desliga. Para abrir a porta, pressione o botão azul do abridor de porta.

Instalação na parede e fácil fixação.

Sistema: DUOX PLUS (digital a 2 fios).
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Detalhes Técnicos Adicionais

Dimensões (mm): 82 x 214 x 43

Ligação automática: com esta funcionalidade é possível iniciar uma conversa com o painel exterior sem uma chamada prévia (com
o painel nº 0 do seu próprio bloco ou com o último painel a partir do qual foi chamada e durante os 30 s. após o fim do mesmo).

Montagem: superfície.

Botão de libertação da porta e chamada para o guarda.
Controlo do volume da chamada no lado. (Interruptor de 3 posições: não perturbar, médio, alto).
Sino da porta: para ligação directa do botão de chamada doméstica ao telefone.
Comunicação privada. Segredo de conversação.
5 melodias seleccionáveis.
Adaptador de linha incluído no telefone (A, C, posição por defeito OFF)

Tempo para responder ou abrir desde que a chamada é feita: 30s.
Tempo de conversa: anos 90.
Tensão de alimentação: 18-24 Vcc
Consumo:
- em repouso: 0,3 W (v42.44); 0,55 W (v43.45)
- máximo: 3,5 W (v42.44); 3,9 W  (v43.45)
Temperatura de funcionamento: [-5°C, +40°C]
Conexões: -, A, T, B, B

Detalhes.

Medidas do produto (altura x

largura x profundidade) mm

214x82x43

Peso embalado do produto (kg)

0.3176

Medidas de embalagem (cm)

25,7x8,5x5,3

Tecnologia de VP

DUOX

Manuais
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