
KIT VIDEO CITY VEO-XL WIFI DUOX PLUS 1L

Referência: 9471

A Fermax apresenta os novos kits VEO-XL WIFI DUOX
PLUS para residências unifamiliares, escritórios e
empresas.

Os kits incluem todo o material necessário para sua
instalação: painel de entrada CITYLINE,...

DESCRIÇÃO
A Fermax apresenta os novos kits VEO-XL WIFI DUOX PLUS para residências unifamiliares, escritórios e empresas.

Os kits incluem todo o material necessário para sua instalação: painel de entrada CITYLINE, monitor VEO-XL WIFI e fonte de
alimentação.

Além disso, eles trabalham com o DUOX PLUS, um sistema de porteiro e videoporteiro totalmente digital com tecnologia de
dois fios não polarizados, o que simplifica sua instalação enquanto mantém a mais alta qualidade no produto e no design.

incluem o monitor VEO-XL WIFI DUOX PLUS, equipado com uma conexão Wi-Fi que permite o encaminhamento de
chamadas para dispositivos móveis.
Graças ao aplicativo Fermax BLUE, disponível gratuitamente na Play Store e na App Store, as funções do vídeoporteiro
podem ser geridas diretamente pelo telemóvel ou tablet, para conectar-se à sua casa, onde quer que esteja. Ao conectar os
monitores WiFi DUOX PLUS ao aplicativo BLUE, uma variedade de possibilidades será aberta. De todas elas, destacamos duas
que serão fundamentais: Desvio de chamadas do videoporteiro para o telemovel e a possibilidade de abertura da porta à
distância.

O Monitor também vem de fábrica com a função Photocaller, que captura automaticamente uma imagen de quem faz a
chamada. Se o utilizador decidir ativar esta função, o monitor armazenará até 150 imagens, indicando a data e a hora em que
foram tiradas. Quando a capacidade máxima for atingida, tirar uma nova foto apagará a primeira armazenada. O ecrãn indica
sempre se há fotos não exibidas ou se a data / hora não está configurada.

O monitor mãos-livres VEO-XL WIFI DUOX PLUS é caracterizado pelo seu espessura, extraplano. Graças ao menu OSD e ao
layout dos botões,a interação com o utilizador é simples e intuitiva.
É feito de plástico ABS de alto impacto.
Inclui uma ecrãn a cores widescreen de 7” (16: 9).
O design equilibrado de linhas puras é distinto, moderno e minimalista.
DUOX PLUS é a nova tecnologia digital que supera todas as expectativas. Porque facilita o difícil.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Inclui:
• Placa 40708 CITY DUOX PLUS 1 / L. S1: 130x128
• Caixa de montagem embutida 8948 S1: 115x114x45
• Monitor 9469 VEO-XL DUOX PLUS WIFI de 7 ”
• Conector 9447 DUOX PLUS
• Fonte de alimentação 4825 + filtro 24VDC-2.5A DIN10
• Fonte de alimentação 4802 DIN4 230VAC / 12VAC-1A

Vídeo:
- Resolução: pixels QVGA (368x288).
- Sensor: cor CMOS de 1/3 ”.
- Número de pixels efetivos: 1M.

https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/sistemas/SF-109-duox-plus/KT-264-kit-video-city-veoxl-wifi-duox-plus-1l.html


- Iluminação externa mínima: 0,5 lux.
- Relação S / N>, 40dB.
- Atualização de quadro = 25 qps.
- íris automática.
- Ajuste automático da luz de fundo.
- Ângulo de visão H = 100º e V = 80º.
- Visão noturna colorida usando LEDs brancos.

Peso: 2,684269 kg

Medidas do produto embalado: 23x13x24 cm

EAN 13: 8424299094717



Produtos incluídos

MONITOR VEO-XL WIFI 7"
DUOX PLUS

Ref: 9469

VEO-XL WIFI está equipado
com uma conexão Wi-Fi

que permite o
encaminhamento de

chamadas para
dispositivos móveis .

Graças ao aplicativo Fermax
BLUE,...

+ INFO

CONECTOR DUOX PLUS

Ref: 9447

Necessary to mount the
monitor on the wall surface.

+ INFO

CAIXA ENCASTRAR CITY
KIT S1

Ref: 8948

Para realizar la instalación
de una placa es necesario

colocar una caja en la pared
o muro donde

posteriormente fijaremos la
placa. Las cajas de e...

+ INFO

ALIMENTADOR+FILTRO
DIN10 24VDC-2.5A

Ref: 4825

Utilizada para alimentar os
diferentes equipamentos de
uma instalação DUOX PLUS

Fermax. br /
Construída em material VO

auto-extinguível. br /
Inclui...

+ INFO

ALIMENTADOR DIN 4
12Vac/1A

Ref: 4802

É utilizado para alimentar
os diferentes equipamentos

de uma instalação da
Fermax. Construídos em
material autoextinguível

VO. Incluem um jogo de...

+ INFO

BOTONEIRA CITY S1
CP101 DUOX PLUS

Ref: 40708

Instalados nas entradas do
edifício, permitem a
comunicação com as

residências, a abertura da
porta, uma chamada para o

concierge, etc. 

Botoneira C...

+ INFO

https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/sistemas/SF-109-duox-plus/PR-13871-monitor-veoxl-wifi-7-duox-plus.html
https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/sistemas/SF-109-duox-plus/PR-13871-monitor-veoxl-wifi-7-duox-plus.html
https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/monitores/SF-117-monitor-veoxl/PR-13581-conector-duox-plus.html
https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/monitores/SF-117-monitor-veoxl/PR-13581-conector-duox-plus.html
https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/botoneiras/SF-10-botoneira-cityline/PR-2177-caixa-encastrar-city-kit-s1.html
https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/botoneiras/SF-10-botoneira-cityline/PR-2177-caixa-encastrar-city-kit-s1.html
https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/sistemas/SF-109-duox-plus/PR-13600-alimentadorfiltro-din10-24vdc25a.html
https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/sistemas/SF-109-duox-plus/PR-13600-alimentadorfiltro-din10-24vdc25a.html
https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/sistemas/SF-24-convencional4n/PR-12116-alimentador-din-4-12vac1a.html
https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/sistemas/SF-24-convencional4n/PR-12116-alimentador-din-4-12vac1a.html
https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/sistemas/SF-109-duox-plus/PR-13771-botoneira-city-s1-cp101-duox-plus.html
https://www.fermax.com/portugal/pro/productos/videoporteiros/sistemas/SF-109-duox-plus/PR-13771-botoneira-city-s1-cp101-duox-plus.html
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