PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

KARTA KATALOGOWA
Zestaw wideodom. 2-rodzinny bezsłuch, kolor, 7", dotykowy, pamięć, gniazdo kart
SD, MURI MEMO MULTI
Model: OR-VID-VT-2004

CHARAKTERYSTYKA
MURI MULTI MEMO to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy przeznaczony do
domów dwurodzinnych.

MONITOR:
ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 7"
 wysoka rozdzielczość obrazu
 obsługuje dwa wejścia
 ekran dotykowy obsługiwany przez specjalne menu OSD w języku polskim
 wbudowany moduł pamięci zapamiętuje 120 kolorowych obrazów w trybie ręcznym lub automatycznym z
datą i godziną, w przypadku kamery CCTV (tylko w trybie ręcznym)
 funkcja ramki cyfrowej do wyświetlania zdjęć (slajdów) w formacie TVS, możliwość konwertowania plików
jpg do formatu TVS
 płynna regulacja parametrów monitora (regulacja głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności i kontrastu
barw)
 możliwość wyboru 2 różnych dźwięków dzwonka z 12 dostępnych fabrycznie (oddzielnie dla wizyty i dla
interkomu)
 możliwość podglądu tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z modułu zewnętrznego
 możliwość rozbudowy o dodatkowe wideo monitory oraz kamery wideodomofonowe z serii DEFENSA,
LEX, MURI, VIA lub kamery CCTV,
 możliwość obsługi 4 kamer przy zastosowaniu rozdzielacza sygnału OR-VID-VT-1011MK
 zasilanie DC16V z zasilacza na szynę
 wymiary: 225 x 125 x 23 mm (szer./wys./gł.)




PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERĄ
kamera kolorowa CCD
wandaloodporna obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
 montaż natynkowy
 podświetlane miejsce na nazwisko
 regulacja kamery w pionie (góra-dół)
 możliwość obserwacji w nocy (podświetlenie super jasnymi diodami świecącymi białym światłem)
 odporny na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych
 elektrozamek nie wymaga dodatkowego zasilania
 wymiary: 90 x 176 x 23 mm (szer./wys./gł.)



Zestaw wideodomofonowy MURI MULTI MEMO składa się z:
panela zewnętrznego z kamerą kolorową - 1 szt
daszka zabezpieczającego panel przed złym wpływem warunków atmosferycznych i do montażu
natynkowego - 1 szt
 monitora LCD - 2 szt
 uchwytu do montażu monitora - 2 szt
 zasilacza zewnętrznego na szynę DC16V/800mA - 2 szt



Kod EAN OR-VID-VT-2004: 5901752481206
Ilość w opakowaniu zbiorczym: 4 szt.

