ELVOX PORTTELEFONER

TAB 7529

- en tvåtråds svarsapparat med färgmonitor från ELVOX

TAB 7529 är en svarsapparat för användning i

Elvox DueFili porttelefonsystem. Svarsapparaten är utrustad med en 3,5’’ LCD färgskärm.

Enkel, snygg och rikligt utrustad. Redan vid
leverans har den flera användbara funktioner i form av olika inbyggda och valbara
ringsignaler samt volymjustering inklusive
avstängning av ringsignal. Den är dessutom förberedd för internkommunikation.
Monitorns
färgbalans,
ljus
och
kontrast
går
också
att
justera.
Den finns även i version (7529/D) där man
vid tillverkningen försett den med inbyggd
hörslinga för de med hörselnedsättning.
Svarsapparaten är avsedd för utanpåliggande montage direkt på vägg eller över dosa i
vägg.
Allt detta i en modern och elegant design!
•
•
•
•
•
•
•
•
160 mm

Egenskaper
8 st knappar, varav flertalet är programmerbara för extrafunktioner
10 st ringsignaler att välja mellan
Förberedd för internkommunikation
Avstängning av ringsignal
Volymjustering av ringsignal
Ingång för yttre ringklocka
Finns i färgerna svart och vitt
Dimensioner[BxHxD]: 160x180x45mm

45 mm

180 mm
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ELVOX PORTTELEFONER

TAB 7509

- en tvåtråds svarsapparat från ELVOX

TAB 7509 är en svarsapparat för användning
i Elvox DueFili porttelefonsystem.

Enkel och snygg och rikligt utrustad. Redan
vid leverans har den flera användbara funktioner i form av olika inbyggda och valbara
ringsignaler samt volymjustering inklusive
avstängning av ringsignal . Den är dessutom förberedd för internkommunikation.
Den finns även i version (7509/D) där man
vid tillverkningen försett den med inbyggd
hörslinga för de med hörselnedsättning.
Svarsapparaten är avsedd för utanpåliggande montage direkt på vägg eller över dosa i
vägg.
Allt detta i en modern och elegant design!
•
•
•
•
•
•
•

105 mm

•

Egenskaper
8 st knappar, varav flertalet är programmerbara för extrafunktioner
10 st ringsignaler att välja mellan
Förberedd för internkommunikation
Avstängning av ringsignal
Volymjustering av ringsignal
Ingång för yttre ringklocka
Finns i färgerna svart och vitt
Dimensioner[BxHxD]: 105x180x35mm

35 mm

180 mm
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