Perla

Modelos

Porteiro electrónico e vídeo porteiro
de parede
Perla é a linha de vídeo porteiros e porteiros electrónicos com alta voz. de
parede, uma verdadeira jóia de design refinado Made in Italy de tecnologia
avançada. Perla distingui-se pela personalidade e elegância, com as suas
linhas suaves e redondas e o anel central de controlo que encerra as
funções dentro de um círculo perfeito. Tudo em só 31 mm de espessura.
Na versão de vídeo porteiro o ecrã LCD a cores de 3,5” áudio alta voz,
oferece uma excelente qualidade áudio-vídeo com consumo extremamente
contido.
Perla está disponível nas cores branco Ice e preto Fusion que o tornam
adaptável a qualquer contexto habitacional.

Vídeo porteiro a cores

Porteiro electrónico

Versões de cores

 Design das linhas suaves e modernas
 Excelente qualidade áudio-vídeo
 Retro-iluminação azul do anel luminosa central

Sistemas compatíveis

internet protocol

2 fios

branco Ice

preto Fusion

Características Técnicas
Funções
	Ecrã LCD 3,5” a cores (versão vídeo porteiro)
	 Áudio alta voz
	Abertura da porta
	Activação/Exclusão áudio em conversação (desactivação comunicação em
versão vídeo porteiro)
	Auto-inserção de vídeo das placas botoeira com selecção cíclica.
2 comandos para a activação das funções auxiliares
8 chamadas por intercomunicantes (2 em versão vídeo porteiro)
	Tecla “Pânico” para o pedido de socorro ao Porteiro (versão vídeo)
	Exclusão do toque de chamada com sinalização luminosa.
	 Regulação do volume do toque de chamada (baixo, médio, alto ou “excluído”
para a versão de vídeo porteiro)
	 Regulação do brilho (versão vídeo porteiro)
	 Regulação da saturação de cor (versão vídeo porteiro)
	Melodias programáveis para chamadas da placa botoeira e chamadas do
patamar
	Melodias diferenciadas para chamadas de intercomunicante ou porteiro
	Programação do número de toques para chamadas da placa botoeira
	 Função de transferência vídeo (“master/slave”) entre derivados em chamada
simultânea

Dimensões
(LxAxC) 145x170x31 mm

versão vídeo porteiro

(LxAxC) 110x170x31 mm

versão porteiro electrónico

Itens e códigos
Vídeo Porteiros

PEV BI

62100180

Vídeo porteiro com ecrã LCD a cores de 3,5” e áudio alta voz, instalação de parede. Apoio de montagem incluída.
Cor branco Ice

PEV NF

62100190

Vídeo porteiro com ecrã LCD a cores de 3,5” e áudio alta voz, instalação de parede. Apoio de montagem incluída.
Cor preto Fusion

PEV BI BF

62100230

Vídeo porteiro com alta voz com ecrã LCD a cores de 3,5”, instalação de parede, cor branco Ice, versão para
portadores de aparelho acústico. Apoio de montagem incluída.

PEV NF BF 62100240

Vídeo porteiro com alta voz com ecrã LCD a cores de 3,5”, instalação de parede, cor preto Fusion, versão para
portadores de aparelho acústico. Apoio de montagem incluída.

porteiros electrónicos

PEC BI

60540010

Porteiro electrónico com alta voz. Regulação do volume do toque de chamada em três níveis, instalação de
parede. Apoio de fixação incluída. Cor branco Ice

PEC NF

60540020

Porteiro electrónico com alta voz. Regulação do volume do toque de chamada em três níveis, instalação de
parede. Apoio de fixação incluída. Cor preto Fusion
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