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BUITENPOST SPECIFICATIES AFMETINGEN

De Wizard Elegance is de meest compacte deurtelefoon op de 
markt die tot 4 drukknoppen, codeklavier en 160° camera in 1 
stijlvol ontwerp combineert.  

WIZARD ELEGANCE IP 1.  Gehard glas met capacitieve     
 knoppen: er zijn steeds 4 
         onzichtbare knoppen en een  
 toetsenbord aanwezig. Hierdoor   
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2.  De 160° kleurencamera is zeer    
 subtiel weggewerkt waardoor de   
 bezoeker zich niet bespied voelt en 
 vandalisme niet wordt aangetrokken.  
 
3. Het toetsenbord kan standaard   
 2 contacten sturen en kan ook    
 gebruikt worden als telefoontoestel. 
 Wordt automatisch geactiveerd vanaf   
 ingave 1ste code.

4. Bij levering wordt deze zwarte    
 layout meegeleverd. Geef uw 
 deurtelefoon een persoonlijke touch! 
 Achter het glas schuift u makkelijk   
 uw eigen ontwerp naar binnen.

5. Een glasvezelsticker en 1 RGB led   
 staan toe eender welke kleur als   
 uitlichting vrij te kiezen. 
 Bij aanbellen gaat de LED aan/uit   
 knipperen voor visuele feedback.

6. Behuizing in geanodiseerd 
 aluminium en glas.

7. Per knop kunnen 
 tot 10 telefoonnummers worden   
 geprogrammeerd.

8. Microfoon zit onderaan waardoor   
 vocht en wind geen invloed hebben.

Hoogte: 191 mm
Breedte: 142 mm
Diepte: 35 mm

Wegens zijn slanke 
vormgeving is de Wizard 
Elegance enkel als 
opbouwmodel 
verkrijgbaar.

Detailopname 
opbouwmodel
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OPBOUWMODEL
RGB TOETSENBORD EN 
RGB DRUKTOETSEN
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vrij instelbaar!

U kan zelf de uitbelichting  
in eender welke kleur kiezen  
en steeds wijzigen.

WIZARD ELEGANCE IP
BUITENPOST

Twee sjablonen worden meegeleverd: 
1 knop met en zonder codeklavier. 
Andere sjablonen apart verkrijgbaar.

Inclusief 160° kleurencamera.

Afwerking: Zwart geanodiseerd.
    

OPBOUWMODEL
FTZ29X4KVC ZWART
1 tot 4 drukknoppen en toetsenbord 
vrij instelbaar tijdens of na installatie. 

Twee sjablonen worden meegeleverd: 
1 knop met en zonder codeklavier. 
Andere sjablonen apart verkrijgbaar.

Inclusief 160° kleurencamera.

Afwerking: Aluminium naturel 
geanodiseerd.

OPBOUWMODEL
FTG29X4KVC GRIJS
1 tot 4 drukknoppen en toetsenbord vrij 
instelbaar tijdens of na installatie. 
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ZIJN DE 2 STANDAARDSJABLONEN LINKS NIET
HELEMAAL WAT U ZOEKT?

Bestel dan de optie FT29X-SJABL.

Dit is een verpakking met de mogelijkheid om elke vorm 
van deurtelefoon te maken.
- 1 t.e.m. 4 drukknoppen met alle mogelijke huisnummers
- 1 t.e.m. 4 drukknoppen met codeklavier
- meest gebruikte knopaanduidingen: receptie, leveringen, 
kantoor, magazijn,…
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