Perla

Modellen

Parlofoon en deurvideo voor
wandmontage
Perla is de lijn handenvrije parlofoon- en deurvideo-installaties voor
wandmontage van Bpt, een heus juweel van geraffineerd Made in Italy
design en geavanceerde technologie. Perla drukt persoonlijkheid en
elegantie uit, dankzij de zachte en ronde lijnen de centrale controle-ring die
de functies in een perfecte cirkel bevat. En dit alles in een dikte van slechts
31 mm.
In de versie met deurvideo biedt het kleuren-LCD-display van 3,5”
en handenvrije audio een uitstekende audio-videokwaliteit met uiterst
beperkt verbruik.
Perla is beschikbaar in de kleuren Ice-wit en Fusion-zwart, twee
kleuren waardoor het toestel aan om het even welk interieur aangepast
kan worden.

Deurvideo met
kleurenmonitor

Parlofoon

Versies kleuren

 Zacht en modern design
 Uitstekende audio-videokwaliteit
 Blauwe achtergrondverlichting van de centrale ring

Compatibele systemen

internet protocol

2 draden

Ice-wit

Fusion-zwart

Technische kenmerken
Functies
	Kleuren-LCD-display van 3,5” (alleen de versie met deurvideo)
	Handenvrije audio
	Deuropener
	Inschakeling/Uitschakeling audio tijdens het gesprek (uitschakeling
van de oproep bij de versie met parlofoon)
	
Automatisch invoegen van de video van buitenposten met cyclische weergave
	Twee bedieningen voor het inschakelen van bijkomende functies
	Acht oproepen per intercomtoestel (twee bij de versie met parlofoon)
	“Paniek”-toets voor het verzoek tot hulp aan de portier (versie met video)
	Uitschakeling beltoon met lichtsignaal
	
Regeling van het volume van de beltoon op drie standen (laag,
gemiddeld, hoog of “uitgeschakeld” bij de versie met parlofoon)
	Regeling van de helderheid (alleen versie met deurvideo)
	Regeling van de kleurverzadiging (alleen versie met deurvideo)
	
Programmeerbare melodieën voor oproepen van buitenposten en deurbel
	Verschillende melodieën voor oproepen van intercom of portier
	Programmering van het aantal keer dat de bel overgaat voor oproepen
van buitenposten
	Video-doorverbindfunctie (“doorgeven”) tussen posten in geval van
een gelijktijdige oproep

Afmetingen
(BxHxD) 145x170x31 mm

versie met deurvideo

(BxHxD) 110x170x31 mm

versie met parlofoon

Artikels en codes
Deurvideo's

PEV BI

62100180

Handenvrije deurvideo met kleuren-LCD-display van 3,5", wandmontage. Inclusief bevestigingskit. Kleur: Ice-wit.

PEV NF

62100190

Handenvrije deurvideo met kleuren-LCD-display van 3,5", wandmontage. Inclusief bevestigingskit. Kleur: Fusionzwart.

PEV BI BF

62100230

Handenvrije deurvideo met kleuren-LCD-display van 3,5", wandmontage, Ice-wit, versie voor mensen met een
hoorapparaat. Inclusief bevestigingskit.

PEV NF BF 62100240

Handenvrije deurvideo met LCD-kleurenmonitor van 3,5", wandmontage, Fusion-zwart, versie voor mensen met
een hoorapparaat. Inclusief bevestigingskit.

parlofoons

PEC BI

60540010

Handenvrije parlofoon. Regeling van het volume van de beltoon op drie standen, wandmontage. Inclusief
bevestigingskit. Kleur: Ice-wit.

PEC NF

60540020

Handenvrije parlofoon. Regeling van het volume van de beltoon op drie standen, wandmontage. Inclusief
bevestigingskit. Kleur: Fusion-zwart.
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