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Videogeheugen

Wilt u zien wie er aan uw deur is geweest? 

Kies dan voor een FACILA video-intercom 

die automatisch foto´s van uw bezoekers 

maakt. Het interne geheugen slaat tot 118 

foto’s op mét het tijdstip van aanmaak. Wilt 

u videofragmenten opnemen? Dan voert u 

gewoon een SD-kaart in. De SD-kaart gebruikt 

u ook om de foto´s en videofragmenten over 

te zetten naar uw pc.

Controle vanop afstand

Wilt u alle bezoekers te woord staan, ook als u 

er niet bent? Dan kunt u uw systeem uitbreiden 

met een telefooninterface om oproepen door 

te schakelen naar uw gsm of uw vast toestel. 

Zo krijgen bezoekers de indruk dat er iemand 

aanwezig is. U laat ze zelfs binnen vanop 

afstand – als u dat wilt. 

Gemakkelijk uitbreiden

Wilt u uw video-intercom uitbreiden met 

een groter beveiligingsnetwerk? U verbindt 

tot vier bewakingscamera´s en een digitale 

recorder met uw FACILA systeem. Zo krijgt u 

zicht op een groter gebied rond uw woning 

of bedrijf.

Handenvrij

De FACILA video-intercoms zijn helemaal 

handsfree. Zonder gebruik te maken van een 

hoorn kunt u comfortabel en in alle vrijheid 

handenvrij spreken. 
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Eigenschappen 

• 7 Inch digitaal TFT-scherm

• Touchscreen met app style-menu

• Handsfree communiceren

• Uitbreidingsmogelijkheden

• Intercomfunctie en algmene oproep

• Intern fotogeheugen

• Videogeheugen bij inpluggen SD-kaart

• Instelbaar volume en beltoon

• Opent twee toegangen

• Optie: gsm- of telefoondoorschakeling

• Aansluiting voor beldrukknop

• Niet-storen functie

• Oproeplijst
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Hoge resolutie

Intuïtieve bediening 

Dag- en nachtvolume

Het kleurenscherm van uw monitor is 178 mm 

groot en heeft een hoge resolutie. Omdat de 

communicatie digitaal verloopt, is het beeld 

haarscherp en het geluid glashelder. Het 

design is strak en gestroomlijnd, want uw 

monitor is slechts 15 mm dik.

De bediening van uw touchscreen wijst 

zichzelf uit. Dankzij het overzichtelijke app-

style menu met logisch ingedeelde, gekleurde 

icoontjes, vindt u meteen wat u zoekt. Een 

zachte vingertik op het scherm, en uw functie 

is geactiveerd.

Wilt u ’s avonds een stillere beltoon dan 

overdag? Of wilt u uw beltoon ’s nachts 

helemaal niet horen? Dat kan. U stelt het 

gemakkelijk in via uw monitor.

Slechts 15 mm


