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POŁĄCZ SIĘ Z DOMEM Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

Nowy ZESTAW WAY-FI daje CAŁKOWITĄ WOLNOŚĆ. Przekieruj połączenie z
wideodomofonu na komórkę, odbieraj połączenia, odpowiadaj na nie i
otwieraj drzwi, jesli chcesz. Z łacznoscią Wi-Fi zintegrowaną z monitorem.

Jeśli ktoś jest w domu, zawsze może bezpośrednio odebrać połączenie z
monitora WAY-FI. Terminal o nowoczesnym i minimalistycznym wyglądzie z
dotykowym ekranem pojemnościowym 7”, za pomocą którego można
intuicyjnie zarządzac wszystkimi funkcjonalnościami urządzenia.

Nieważne, gdzie jesteś, zawsze możesz zrobić, co chcesz w najłatwiejszy
sposób. Do it your Way when you’re away! Gdzie tylko chcesz, możesz…

Bezpłatna aplikacja pozwala na intuicyjne parowanie telefonu z
urządzeniem, aby odbierać połączenia bez względu na to, gdzie
jesteś. Działanie w trybie Wi-Fi lub 3G/4G.

Aby otworzyć drzwi główne lub dodatkowe za pomocą komórki, zawsze
należy wprowadzić wybrany kod PIN.

Do montowania na zewnątrz mieszkania służy panel  zewnętrzny WAY-Fi
wykonany  z  aluminium  (IP  44  IK  07)  z  kamerą  CMOS  w  kolorze  z
szerokokątnym  obiektywem.  Dzięki  swoim  niewielkim  rozmiarom  i
nowoczesnemu wyglądowi panel zewnętrzny WAY-Fi doskonale pasuje do
wejścia do każdego mieszkania. Mocne diody LED zintegrowane z kamerą
zapewniają  dobrą  widoczność,  nawet  w  przypadku  słabego  oświetlenia
ulicy.  Podświetlany  moduł na karty.  Zawiera on również przekaźnik do
otwierania drugich drzwi. Instalacja natynkowa. Dodatkowo:

Podświetlany moduł na karty
Dołączony daszek ochronny wymagany przy instalacji
Kamera CMOS kolorowa z szerokokątnym obiektywem (120ºH 72ºV)
Czujnik oświetlenia
Temperatura robocza: -20ºC do 55ºC
Wym.: 94 (dł.) x 164 (wys.) x 34 (głęb.)mm (z daszkiem)
Elektrozaczep – pobór max 250 mA

Monitor:

Głośnomówiący monitor 7” KOLOROWY
Dotykowy ekran pojemnościowy
Zintegrowany moduł Wi-Fi do przekierowywania połączeń na
komórkę
Montaż natynkowy. Obraz o wysokiej jakości
Intuicyjne menu . Komunikacja wewnętrzna
Automatyczne włączanie panelu zewnętrznego
Automatyczne lub ręczne zapisywanie obrazów (100 bez karty SD;
1000 z kartą SD)
Historia połączeń ze zdjęciem, godziną i datą
Funkcja “Nie przeszkadzać”
16 melodii do wyboru
Wym.: 222 (dł.) ×154 (wys.) ×10 (głęb.) mm
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