
DES 9700 VDP

Domofon wideo z ekranem dotykowym 7” o 
wysokiej jakości obrazu i wysokim poziomem 
bezpieczeństwa

WelcomeEyeTouch

1

7’’

130°

2

1

Easy Install

bezpieczeństwa

Domofon wideo Philips Welcome Eye Touch to produkt łatwy w użyciu, 
charakteryzujący się starannym designem i wyposażony w kolorowy ultra płaski 
ekran dotykowy 7’’. Domofon wideo podłączany za pomocą 2 przewodów do panelu 
zewnętrznego, stanie się nieodzownym akcesorium wykorzystywanym każdego 
dnia. Dotknij jego ekranu dotykowego i używaj jego różnych funkcji: wyświetlanie 
obrazu i prowadzenie rozmów z gośćmi, sterowanie otwieraniem drzwi lub bramy z 
napędem... Możesz otwierać drzwi za pomocą breloczków RFID.
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 produkt

- Łatwa i szybka instalacja za pomocą 2 przewodów między panelem a monitorem

- Bardzo wysoka jakość obrazu i bardzo szeroki kąt widzenia (130°)

- Kontrola dostępu RFID wbudowana w panel zewnętrzny umożliwiająca otwieranie zamka i bramy za pomocą brelocz-

ka RFID (maksymalnie 20 breloczków)

- Rejestracja zdjęć gości w pamięci wewnętrznej i filmów na karcie microSD (nie znajduje się w zestawie)

- Funkcja monitoringu umożliwiająca łatwe nadzorowanie wejścia

- Funkcja łączności między monitorami tej samej rodziny

- Platforma dwurodzinna z możliwością rozbudowy do 3 ekranów, 2 paneli zewnętrznych i 1 kamery na rodzinę

- Podwójne sterowanie zamkiem I bramą

- Kolorowy tryb nocny

- Podświetlana wizytówka i przycisk

- Panel zewnętrzny i daszek z aluminium

- Funkcja polarity protect zabezpieczająca domofon wideo przed błędami przy podłączaniu okablowania

Zawartość zestawu:
• 1 monitor kolorowy 7” dotykowy
• 1 panel zewnętrzny z wbudowaną opcją RFID
• 1 daszek przeciwdeszczowy z aluminium
• 1 wspornik ścienny na monitor
• 1 zasilacz podłaczany do gniazdka
• 3 breloczki RFID (administrator)
• 2 breloczki RFID (użytkownik)
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2 przewody max 120m

akcesoria w opcji

gwarancja 2 lata

okablowanie 2-przewodowe

WelcomeEye AddComfort
Monitor dodatkowy 7” 

WelcomeEye AddCompact
Monitor dodatkowy 4,3” kom-
paktowy

WelcomeEye Outdoor
Dodatkowy panel zewnętrzny

WelcomeEye Cam
Dodatkowa kamera

WelcomeEye Lock
Zamek elektryczny o niskim 
zużyciu prądu

WelcomeEye Power
Zasilacz modułowy 24 V

odległość maksymalna 120 m (między 2 najbardziej od siebie oddalonymi elementami insta-
lacji)

sterowanie zamek I brama

dzwonek 6 dzwonków
siła głosu: 85 dB

dane techniczne ekranu

przekątna: 7” (18 cm)
rozdzielczość: 800 x 480 px
pamięć wewnętrzna: karta microSD (nie znajduje się w zestawie) o 
maks. pojemności 32 GB
mocowanie: ścienne

dane techniczne panelu zewnętrz-
nego

czujnik: C-MOS kolorowy 900TVL
kąt widzenia: poziomo 130°/ pionowo 90°
obiektyw: stały
tryb nocny: białe diody LED (2,5m)
podświetlany przycisk wywołania: Tak
podświetlana wizytówka: Tak
sterowanie zamkiem: 12 V / 1,0 A maks.
sterowanie bramą: zdolność wyłączania 12 V / 2 A maks.
RFID: 125 kHz - 20 breloczków maks.
mocowanie: naścienne

ustawienia kolor + jasność + kontrast + głośność dzwonka

wykończenie monitor: czarny plastik i aluminium  
panel zewnętrzny: czarne aluminium i aluminium

dane układu elektrycznego 24 VDC / 470 mA / 11,3 W

podłączenie elektryczne zasilacz podłaczany do gniazdka (uwzględniony)

temperatura działania -15°C / +50°C

użytkowanie monitor: pomieszczenia
panel zewnętrzny: na zewnątrz (IP44)

dane techniczne produktu
wymiary monitora: 142 (wys.) x 210 (szer.) x 15 (gł.) mm
wymiary panelu zewnętrznego: 168 (wys.) x 82 (szer.) x 38 (gł.) mm
masa: 0,89 kg

dane techniczne zestawu wymiary: 210 (wys.) x 315 (szer.) x 78 (gł.) mm
masa: 1,31 kg

normy i certyfikaty CE, RoHS, REACH
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WelcomeEye Connect
et/ou

WelcomeEye Touch

WelcomeEye Cam WelcomeEye Comfort WelcomeEye Compact

WelcomeEye Connect
et/ou

WelcomeEye Touch

WelcomeEye Cam WelcomeEye Comfort WelcomeEye Compact

Rozbudowa
2 rodziny

Zawartość zestawu
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