2N® Indoor Touch
2N Odpovídací jednotky

2N® Indoor Touch
Stylový multifunkční komunikátor 2N® Indoor Touch
skvěle zapadne do každého interiéru. Pouhým pohledem
na displej panelu zjistíte, kdo stojí před vašimi dveřmi,
zahájíte hovor s návštěvou či otevřete dveřní zámek.
Navíc v kombinaci s 2N IP interkomy získáte ucelený
systém dveřní komunikace.

Vilové domy
Rezidenční komplexy
Kondominia

Luxusní rezidence
Moderní interiéry
Kancelářské komplexy

Luxusní design pro váš interiér

Kombinujte luxusní design, špičkové zpracování
a nadčasovou aplikaci. Vybírejte z elegantní černé
nebo čisté bílé.

7“ dotykový displej

Dostaňte se k důležitým funkcím na jedno kliknutí.
A to díky dotykovému displeji s vysokým rozlišením
a širokým pozorovacím úhlem.

Audio v HD kvalitě

Zažijte křišťálově čistý zvuk. A navíc díky potlačení
ozvěny budete mít pocit, že s volaným stojíte naproti
sobě.

VLASTNOSTI

2N® Indoor Touch
Video monitoring 2N IP interkomů
S 2N® Indoor Touch si kdykoli zobrazíte náhled videa z kamery
interkomu. Díky tomu budete mít neustále přehled o dění přede
dveřmi.

Podpora tlačítka dveřního zvonku
Tlačítko dveřního zvonku u vchodových dveří bytu nebo domu
snadno připojíte přímo k zařízení 2N® Indoor Touch.
Vzdálená správa přes webové rozhraní
Oceníte pohodlnou konfiguraci a správu zařízení, a to
z libovolného webového prohlížeče odkudkoliv na světě.

Instalace během 15 minut
Komunikátor nejen snadno namontujete na povrch stěny,
ale i jednoduše nakonfigurujete díky automatickému vyhledávání
zařízení v síti.
Zmeškané hovory a video voicemail
Při zmeškaném či nevyzvednutém hovoru budete mít vždy
k dispozici náhled z kamery 2N IP interkomu pro lepší identifikaci
volajícího.

Integrace s PBX
Díky podpoře protokolu SIP tento komunikátor snadno
zaintegrujete do vašeho stávajícího telekomunikačního řešení.
Home automation management
Na 2N® Indoor Touch snadno nainstalujete Android aplikace
3. stran pro ovládání systémů domácí automatizace.

SCHÉMA

Režim „Nerušit“
Aktivace služby „Nerušit“ zamezí vyzvánění po zvolený časový
interval. Využijete ji, když potřebujete mít naprostý klid.
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TECHNICKÉ PARAMETRY

2N® INDOOR
TOUCH

Video

Napájení
Typ
Příkon

Externí napájecí adaptér 12V DC 2A
/ PoE 802.3af
10 W

H.264, MJPEG

Dohled a ovládání
interkomu

Ano

IP kamerový dohled

Ano

Uživatelské rozhraní
Kapacitní dotykový
panel

16:9

Velikost displeje

7"

Rozlišení

1024x600px 24bpp (16.7 milionu
barev)

Podsvícení

LED s úsporným režimem

Indikátor stavu

1x RGB LED (zmeškané hovory,
úsporný režim, atd.)

Konfigurace

lokální, vzdálená přes web

Rozhraní
LAN

Ethernet 10/100BaseT, RJ–45

WiFi

802.11b/g/n, integrovaná anténa
(volitelně)

2x Relé
2x GPIO
Paměťová karta

microSD karta (až 16 GB)

Mechanické parametry
Instalace na zeď

Operační systém
Android 4.4.4
Audio

HARDWARE &
SOFTWARE

Kodek

Mikrofon

integrovaný

Reproduktor

1x2W integrovaný

Protokol

SIP 2.0

Kodek

G.711, G.722

Rozměry (Š x V x H)

235x165x40 mm

Váha

850g

Provozní teplota

0°C – 60°C

Provozní relativní
vlhkost

10% – 90% (nekondenzující)

Skladovací teplota

-20°C až 70°C

2N® IP Verso – modulární bezpečnostní interkom pro náročné zákazníky
2N® IP Force – nejodolnější IP interkom na světě
2N® IP Solo – kompaktní IP interkom ideální pro Home Automation
2N® IP Vario – variabilní interkom s reprezentativním designem
2N® IP Base – kompaktní IP interkom s HD kamerou
2N® Mobile Video – video vrátník na vašem chytrém telefonu
2N® Access Commander – software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek
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