Porteiros e Vídeoporteiros

neos
GAMA

o início de uma nova era

A Gama NEOS marca o começo de
uma nova era em que o mais
importante são as pessoas. Uma era
em que a tecnologia e o design têm
o único propósito de tornar tudo
mais fácil para si.
A gama dispõe de três modelos
ou configurações: NEOS Alta Voz,
NEOS Telefone y NEOS Alta Voz +
Telefone.
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Bringing people together

Desenho atual e minimalista
A gama NEOS está disponível em branco ou preto e caracteriza-se
pela simplicidade e leveza das suas linhas. Desenhos atuais que
respiram modernidade, tecnologia e elegância.

neos
Porteiros e Vídeoporteiros

A qualidade de seus componentes permitirá que lide com o passar
dos anos e desfrute de milhares de visitas.

PRODUCTOS AUTA

100% MADE IN SPAIN

Navegação
simples e intuitiva

Som de
alta qualidade

Ecrã LCD 4,3”.
formato 16:9

Botões
tacteis

Sistema de amplificação
por circuito de indução
(Teleloop)

Escolha conforto e privacidade
NEOS permite escolher a cada momento, se quer responder comodamente em Alta voz, ou usar
o Telefone para mais discrição.
NEOS
TELEFONE

NEOS
ALTA VOZ
NEOS ALTA VOZ + TELEFONE

Para escolher o método de atendimento

Para
instalações
sem vídeo

O Desenho
mais leve

Telefone...
Para atender sem que
ninguém escute a
conversa.

... ou alta voz

Teclas de
navegação

Abertura de porta/
Chamada à central

Para poder atender mesmo
com as mãos ocupadas.

Botão auxiliar
Auto acendimento
Mute/tons
Falar

116

155

155
155

185

33

Medidas em mm

125

24

90

36
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Especificações

NEOS
ALTA VOZ

NEOS
ALTA VOZ + TELEFONE

NEOS
TELEFONE

Dimensões

125x155x24

185x155x33

90x155x36 (base+telefone)
90x116x23 (só base)

Instalação

Superficíe com caixa universal 60x60

Ecrã

LCD 4,3” formato 16:9

Botões

Tácteis

Compatibilidade

Coax ou Não Coax. Visualtech. 2 Fios. Analógico.

Acabamento

—

Medidas em mm
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