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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Powszechno  wykorzystania smartfonów 
ro nie i rozszerza si  na coraz wi cej obsza-
rów ycia. Powstaj  nowe aplikacje, a wi k-
szo  u ytkowników nie rozstaje si  ze swo-
im smartfonem praktycznie przez ca  dob .
Obecnie urz dzenia mobilne s  naszymi 
drzwiami do wiedzy, zabawy i kontaktu ze 
wiatem. Dlatego naturaln  konsekwencj

jest rozszerzenie ich wykorzystania na sys-
temy wideodomofonowe.

Oferowany przez firm  Legrand system wide-
odomofonowy BTicino cieszy si  od lat uzna-
niem instalatorów i klientów dzi ki swojej 
jako ci, funkcjonalno ci i prostocie okablo-
wania z wykorzystaniem zaledwie dwóch 
niespolaryzowanych przewodów. Nowo ci
w ród wideodomofonów jest model Classe 
300X13E ze zintegrowan czno ci  wi-fi. 
To innowacyjne rozwi zanie pozwala mu 
komunikowa  si  ze smartfonem z systemem 
Android lub iOS. Wystarczy w czy  go do 

domowej sieci wi-fi i powi za  ze smartfo-
nem. Dzi ki dedykowanej, darmowej aplikacji 
Door Entry istnieje mo liwo  odbierania po-

czenia na smartfonie, prowadzenia rozmo-
wy, otwierania bramki, w czania podgl du 
z pod czonych kamer oraz obs uga innych 
funkcji powi zanych z systemem wideodo-
mofonowym. 

Co wa ne, obs uga jest mo liwa zarówno 
w domu (np. bez wstawania z fotela), jak i zdal-
nie. Dlatego b d c w zasi gu sieci komórko-
wej (min. 3G) mo emy na przyk ad zobaczy ,
co dzieje si  w otoczeniu domu albo w czy
podlewanie ogrodu, nawet b d c na wakacjach 
za granic . Mo emy równie  w czy  o wietle-
nie pozoruj c nasz  obecno , je eli widzimy 
podejrzan  osob  dzwoni c  do furtki. Albo 
powiedzie  kurierowi, eby zostawi  przesy -
k  u s siada.

Wideodomofon jest wyposa ony w dotyko-
we klawisze do obs ugi podstawowych funk-
cji systemu oraz diody sygnalizacyjne. Do naj-
cz ciej u ywanych klawiszy, czyli odbioru 
po czenia i otwarcia zamka prowadz  wypu-
k e linie, u atwiaj ce obs ug  np. przy s abym 
o wietleniu. Ekran dotykowy o przek tnej 7” 
otwiera dost p do menu, w którym znajdzie-
my wiele przydatnych funkcji.

Wideodomofony Classe 300X13E mog  by
zastosowane w instalacjach jedno- i wieloro-
dzinnych. Dost pne s  w jasnej i ciemnej tonacji 
kolorystycznej. Zale nie od potrzeb mog  by
instalowane na cianie lub na biurku, z wyko-
rzystaniem dodatkowego akcesorium.

Dla instalacji jednorodzinnych doskona ym 
rozwi zaniem jest gotowy zestaw. Znajdziemy 
w nim aparat Classe 300X13E (w jasnej tonacji) 
oraz nowy panel zewn trzny Linia 3000, z ka-
mer  szerokok tn , czytnikiem zbli eniowym 
i kompletem breloków, jak równie  wszystkie 
niezb dne akcesoria monta owe. Dzi ki mikro-
prze cznikowi w panelu zewn trznym, zestaw 
mo e by  w atwy sposób rozbudowany do in-
stalacji 2-rodzinnej. Nale y jednak pami ta ,
e w domowej sieci wi-fi mo e by  zainstalowa-

ny tylko jeden wideodomofon Classe 300 X13E. 
Je eli chcemy wykorzysta  mo liwo ci inter-
komu, w dodatkowych miejscach domu nale y
zainstalowa  wideodomofony serii Classe 300 
bez wi-fi lub inne aparaty wewn trzne z sys-
temu 2-przewodowego BTicino, znajduj ce si
w ofercie Legrand.

Dowiedz si  wi cej: 
www.legrand.pl, www.legrandwdomu.pl
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Classe 300X13E: WIDEODOMOFON SMART WI-FI
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