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Wideomonitor z dotykowym wyświetlaczem
Dzięki nowoczesnemu wzornictwu wideo-
-monitory VP-709 stanowią ciekawy ele-
ment aranżacji wnętrz domów jednorodzin-
nych. Monitory mają czytelny 7" wyświetlacz. 
Dotykowy wyświetlacz LCD umożliwia prostą 
i komfortową obsługę wideodomofonu.
Panel zewnętrzny
Panel zewnętrzny wykonany ze stali nierdzew-
nej przeznaczony jest do montażu natynkowe-
go. Urządzenie wyposażone jest w oświetlacz 
podczerwieni.
Dodatkowe funkcje
Wideomonitory VP-709B i VP-709W oprócz 
standardowych funkcji właściwych dla tego 
typu urządzeń posiadają szereg funkcji do-
datkowych. Po umieszczeniu karty micro SD 
w czytniku kart wideomonitor może pełnić 
funkcję ramki cyfrowej, odtwarzacza muzyki, 
dyktafonu, a także kalendarza. Dzięki funkcji 
foto wszystkie osoby,  naciskające przycisk pa-
nelu zewnętrznego są fotografowane. Funkcja 
ta jest szczególnie przydatna podczas nieobec-
ności domowników. Pulsujące podświetlenie 
przycisku wideomonitora jest powiadomie-

niem o pojawieniu się w systemie nowych 
zdarzeń w postaci zdjęć osób czy wiadomo-
ści głosowych.

Zestaw zawiera:
l wideomonitor
l zasilacz
Cechy:
l 7” wyświetlacz z podświetleniem LED
l panel dotykowy
l funkcja foto
l rejestrator DVR
l komunikacja wewnętrzna
l funkcja rozgłoszeniowa
l  możliwość podłączenia dwóch kamer CCTV 

do jednego monitora
l  możliwość podłączenia dwóch paneli ze-

wnętrznych do jednego monitora
l kalendarz
l funkcja dyktafonu
l funkcja ramki elektronicznej
l czytnik kart micro SD
l odtwarzacz multimedialny
l  możliwość wywołania obrazu na żądanie 

użytkownika

l kamera z podświetleniem IR 
l wysoka rozdzielczość obrazu
l regulacja głośności rozmowy
l regulacja nasycenia barw i jasności
l regulacja głośności melodii
l dziewięć polifonicznych melodii
l nowoczesny design
Dane techniczne:
Zasilanie: 230 V AC/13,5 V AC 1200 mA
Pobór prądu: 50 mA (max), 15 mA (w trybie 
uśpienia)
Temperatura pracy wideomonitora: od 0°C 
do +40°C
Rozmiar ekranu: 7"
Rozdzielczość: 640 x 480
Czytnik kart: micro SD
Wymiar wideomonitora: 210 x 116 x 25 mm
Montaż: natynkowy

Seria wideodomofonów VP-709 to innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane na po-
trzeby budownictwa jednorodzinnego. Niewątpliwą zaletą systemu VP-709 jest jego 
elastyczność, podstawowy zestaw zawierający panel zewnętrzny oraz monitor można 
rozbudowywać o kolejne panele zewnętrzne, monitory oraz kamery CCTV. Ta cecha jest 
szczególnie istotna w przypadku budynków o dużej powierzchni, a także posesji z kilkoma 
furtkami. Dzięki możliwości podłączenia dodatkowych kamer CCTV zestaw może także 
pełnić funkcję rejestratora.

Zestawy wideodomofonowe VP-709
– rozszerzona funkcjonalność w przystępnej cenie
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