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Dzwonek posiada przycisk bezprzewodowy, 
w którym dzi ki zastosowaniu przetworni-
ka energii mechanicznej na elektryczn  wy-
eliminowano konieczno  stosowania baterii 
zasilaj cych. Brak baterii, bezprzewodowo ,
szeroki zakres temperatury pracy oraz odpor-
no  na wod  to atuty nadajnika gwarantuj ce 
jego poprawn  prac  w trudnych warunkach 
atmosferycznych, a nawet po ca kowitym za-
nurzeniu w wodzie przez d ugi czas. Instalacja 
dzwonka trwa zaledwie kilka minut i polega 
na monta u przycisku dzwonkowego w wy-
branym miejscu oraz umieszczeniu dzwonka 

w gnie dzie sieciowym 230 V AC. Dzwonki 
SAMBA doskonale sprawdzaj  si  w domu, 
mieszkaniu, hotelu, restauracji, firmie, po-
nadto mog  by  stosowane jako urz dzenie 
przywo awcze dla osób wymagaj cych opieki.

Cechy:
l dzwonek w czany bezpo rednio do gniaz-

da sieciowego 230 V AC,
l przycisk bezprzewodowy, bezbateryjny (nie 

wymaga jakiegokolwiek zasilania), wodood-
porny,

l zakres temperatury pracy (-25°C do +40°C), 

l optyczna sygnalizacja dzwonienia,
l 24 polifoniczne melodie do wyboru, 
l g o no  85 dB,
l mo liwo  samodzielnego zaprogramowa-

nia 3 dodatkowych przycisków,
l zasi g 100 m w terenie otwartym.

Firma ZAMEL produkuje dzwonki od 25 lat. 
Dzwonki i gongi tego polskiego producen-
ta to du y wybór wzorów, kszta tów i ko-
lorów po czony z bogactwem d wi ków. 
Dzi ki temu zarówno osoby b d ce fana-
mi nowoczesnego designu, jak i mi o nicy 
klasycznej elegancji w ród produktów ofe-
rowanych przez firm  ZAMEL znajd  opty-
malne dla siebie rozwi zanie. Renomowana 
jako  oraz swoboda wyboru sposobu in-
stalacji gwarantuj  uniwersalno  zastoso-
wa , a przy tym komfort i bezpiecze stwo 
tak wa ne dla ka dego u ytkownika. Grupa 
SUNDI to kilkadziesi t ró nych produktów 
m.in.: dzwonki przewodowe i dzwonki bez-
przewodowe oraz urz dzenia elektroniczne 
z mo liwo ci  nagrywania. 

Pierwszy dzwonek z przyciskiem bezprzewodowym bez zasilania
Dzwonek SAMBA ST-950

www.zamel.com
tel. 32 210 46 65

marketing@zamel.pl

Dzwonek bezprzewodowy to bez 
w tpienia komfortowe rozwi zanie, 
gdy  pozwala na stworzenie instalacji 
dzwonkowej bez konieczno ci prowa-
dzenia kabli. Firma ZAMEL id c o krok 
dalej wprowadzi a do oferty dzwonek 
SAMBA ST-950 – pierwszy na wiecie 
dzwonek z przyciskiem bezprzewodo-
wym bez zasilania.
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