Ook met hoorn
verkrijgbaar

Raising the Standard

Entry Standaard monitor
Weet wie u binnen laat met het Entry deurintercom systeem
Deze 2e generatie Standaard monitor is voorzien van een 4.3 inch capacitief touchscreen
en is te bedienen via de eenvoudige gebruikers interface.

Eenvoudige
bediening

Modern design

Configureerbare
actieknoppen

Personaliseerbare Oproep geheugen
interface

Standaard. Intelligent. Veilig.

Verkrijgbaar mét of zonder hoorn
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Bevestiging via de bijgeleverde muurbeugel
of met de los verkrijgbare bureaustandaard
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Entry Standaard monitor
De Standaard monitor is de innovatieve basis audio
video monitor van de Entry deurintercom reeks.
De monitor wordt geleverd met een hoge kwaliteit
4.3 inch capacitief touchscreen, 14 achtergrond
thema’s en een uitstekende audio en video kwaliteit. De moderne en strak vormgegeven monitor is
overal inzetbaar.
De Standaard monitor bevat 2 actieknoppen die
geconfigureerd kunnen worden om 2 uitgangen
aan te sturen of verschillende acties binnen het
Net2 toegangscontrole systeem te starten.

Eenvoudig in gebruik
•
•
•
•

Easy read thema met een hoog contrast beschikbaar
zodat het scherm van de monitor gemakkelijk af te
lezen is.
Eenvoudige bediening via het 4.3 inch capacitief
touchscreen.
Uitstekende geluidskwaliteit, full-duplex spraakcommunicatie met echo-onderdrukking.
Ringleiding aansluiting voor gebruikers met gehoorapparaten.

Veelzijdig design
•
•
•

Een slim en strak design die past in iedere omgeving.
14 achtergrond thema’s beschikbaar.
Premium gebruikers interface met oproep geheugen.

Next generation intercom
•
•
•
•

Snaphot-functie maakt een foto van iedere bezoeker die een
oproep tot stand brengt.
Terugkijken van alle oproepen van bezoekers in de gebeurtenissenlijst.
Niet storen-functie kan handmatig of met een tijdschema
ingeschakeld worden.
Gebruikers kunnen oproepen doorschakelen naar een
*Premium receptie monitor wanneer zij afwezig zijn of niet
gestoord willen worden.

Breed inzetbaar
•
•
•
•

Te gebruiken met Paxton10, Net2 of als onderdeel van een
standalone oplossing.
Bevestiging via de bijgeleverde muurbeugel of met de los
verkrijgbare bureaustandaard.
Verkrijgbaar mét of zonder hoorn.
Integreer uw deurbel drukker op de monitor of stuur een extra
bel of lamp aan tijdens een oproep.

Snelle en eenvoudige installatie
•
•
•
•

Slechts 3 modules: monitor, paneel en deurcontroller, auto
detect tijdens opstarten.
IPV6 en PoE technologie zorgen voor eenvoudig installatie.
Flexibel en schaalbaar, uitbreidbaar tot wel 100 panelen en
1000 monitoren.
Creëer een oplossing op maat voor iedere situatie met de
volledige Entry deurintercom reeks.

Voor meer informatie over de Entry Standaard monitor
kijk op: paxton.info/6267
* Vereist tenminste één Premium monitor die als receptie ingesteld is.
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