Ook met hoorn
verkrijgbaar

Entry Premium Monitor
De premium toevoeging aan onze deurintercom reeks

Personaliseerbare
interface

Receptie
functie

Oproep
geheugen

Premium
kwaliteit

Premium. Intelligent. Veilig.

Veelzijdig
design

Entry
Premium Monitor
De Premium Monitor is de innovatieve
toevoeging aan onze Entry deurintercom
reeks. De monitor wordt geleverd met een
hoge kwaliteit 7 inch capacitief touchscreen, 25 achtergrond thema’s en een
uitstekende autio- en video kwaliteit. De
intelligente en strak vormgegeven monitor
is overal inzetbaar.
PREMIU M MONITOR

Bekijk de product video hier:
http://paxton.info/3155

Premium kwaliteit

Personaliseerbare interface
•
•
•
•

Voeg uw profielfoto en bedrijfslogo toe en deze wordt
direct getoond op het Entry Touch paneel.
.
Maak direct vanaf de monitor een profielfoto met de
ingebouwde camera.
25 achtergrond thema’s beschikbaar.
.
2 screensavers beschikbaar met een analoge of digitale klok.

Receptie functie
•
•
•
•

•
•

•

Eenvoudig gebruiker en gebouw beheer zonder extra
kosten.
Verzend berichten vanuit de receptie monitor naar alle
monitoren in het gebouw.
Sla verzonden berichten op om deze eenvoudig nogmaals
te versturen.
Gebruikers kunnen oproepen doorschakelen naar de
receptie wanneer zij afwezig zijn of niet gestoord willen
worden.

Snaphot-functie maakt een foto van iedere bezoeker die
een oproep tot stand brengt.
Terugkijken van alle oproepen van bezoekers in de gebeurtenissen lijst.
Niet storen-functie kan handmatig of met een tijdschema
ingeschakeld worden.

Een slim en strak design dat past in moderne interieurs.
Uitstekende geluidskwaliteit.
.
7 inch capacitief touchscreen
Bevestiging via de bijgeleverde muurbeugel of met de
los verkrijgbare bureaustandaard.
.
Verkrijgbaar mét of zonder hoorn.

Veelzijdig design

NIEUW

Oproep geheugen
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Full duplex audio én video communicatie met een
bezoeker, in combinatie met het Entry Touch paneel. .
Eenvoudig gebruik maken van de bestaande deurbel.
.
Ringleiding aansluiting voor gebruikers met
gehoorapparaten.
Thema met een hoog contrast beschikbaar zodat het
scherm van de monitor gemakkelijk af te lezen. is.

Voor meer informatie over de Entry Premium Monitor
kijk op: paxton.info/3332
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