2N® Indoor Talk
2N Odpovídací jednotky

2N® Indoor Talk
Odpovídací jednotka 2N® Indoor Talk se díky
designovému zpracování hodí do každého bytu a domu.
Estetického vzhledu bylo docíleno pomocí skleněného
povrchu a efektního podsvícení ikon. Důraz byl však
kladen především na výběr těch nejkvalitnějších audio
komponent pro dosažení kvalitního zvuku. S venku
stojícími návštěvníky si tak můžete promluvit, jako by stáli
vedle vás. Pozvěte je dál a stiskem ikony jim z pohodlí
domova otevřete dveře.

Vilové domy
Rezidenční komplexy

Kondominia
Kancelářské komplexy

Luxusní vzhled a materiály

2N® Indoor Talk je nejen praktickým, ale také estetickým
doplňkem do bytu. Vyroben je ze skla a dalších vysoce
kvalitních materiálů. Jeho tenké tělo vystupuje ze zdi
pouhých 10mm.

Možnost přizpůsobení vašim potřebám
Nastavte požadovanou intenzitu podsvícení ikon, z 10
druhů vyzváněcích melodií si vyberte svou nejoblíbenější
nebo si dopřejte klid s režimem „Nerušit“.

Zvuk v HD kvalitě s vysokou hlasitostí
2N® Indoor Talk těží z HD audio kodeku a inovativního
designu výstupu pro reproduktor, jež mu dovolují
dosáhnout vysoké hlasitosti a vynikající srozumitelnosti
při hovoru.

Přesná instalační krabice
Speciální zápustná krabice umožňuje po finálním umístění
odpovídací jednotky produkt jemně pootočit pro dosažení
vodorovné instalace.

Vstup pro zvonkové tlačítko
Tlačítko dveřního zvonku u vchodových dveří bytu nebo domu
snadno připojíte přímo k zařízení 2N® Indoor Talk.

Concierge hovor
Volejte z 2N® Indoor Talk, mimo IP interkom od 2N, na další
odpovídací jednotku ve vašem bytě, nebo třeba na recepci
vašeho rezidenčního domu.

Rodičovský zámek
Předejít tomu, aby vaše děti při hraní omylem vpustili domů
cizince, je snadné. Stačí přidržením tlačítek aktivovat rodičovský
zámek.

Snadný upgrade na video komunikátor
2N® Indoor Talk je možné bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do
instalace vyměnit za video odpovídací jednotku od 2N. Používají
totiž stejné napájení i instalační krabici.

Režim „Nerušit“
Aktivací služby „Nerušit“ zamezíte vyzvánění buď jednorázově,
nebo pro předvolené časové intervaly. Využijete ji, když
potřebujete mít naprostý klid.
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TECHNICKÉ PARAMETRY

MOBILE PHONE

Rozhraní

Napájení
Typ

10 až 30 V, až do 12 W nebo PoE
802.3af

LAN

10/100BaseT, RJ-45; Cat5e nebo
lepší

Příkon

10 W

Vstup

pro připojení dveřního zvonku

Doporučené napájení 12 V / 1 A

Typ vstupu

spínací kontakt (tlačítko/relé)

Ochrana proti
přepólování

Typ kontaktu

normálně rozepnutý (NO)

Parametry kontaktů

až do 50 V / 5 mA, DC

ano

Uživatelské rozhraní
Ovládání
Provoz

7 kapacitativních tlačítek s RGB LED
podsvícením
tlačítko RESET při dlouhém stisku
převede do tovární nastavení, 3 LED
diody indikující stav

HARDWARE &
SOFTWARE

Audio
Mikrofon

integrovaný

Reproduktor

integrovaný, 2W

Výstup indukční
smyčky

600 mV RMS

2N®
2N®
2N®
2N®
2N®
2N®
2N®

Mechanické vlastnosti
Rozměry (Š x V x H)

185 x 128 x 48.2 mm

Váha

387 g

Provozní teplota

0 až 50 °C

Provozní relativní
vlhkost

10 až 90 % (nekondenzující)

Skladovací teplota

-20 až 70 °C

Doporučená
nadmořská výška

0 – 2000 m

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