Outubro
SISTEMAS VÍDEO PORTEIRO
PLX: Nova gama de porteiros internos alta voz

Phase In

Informamos que a nova gama de monitores alta voz PLX, para sistemas a 2 linhas (X1), está disponível para
comercialização.
Com uma espessura de 21 milímetros para a versão áudio e 24 milímetros para a versão vídeo, com um
design elegante e acabamento a branco mate, o monitor PLX é a solução ideal para várias aplicações,
desde residenciais a profissionais, graças às várias funções disponibilizadas, torna-o num monitor
extremamente flexível.
Todos os modelos estão equipados com um sistema de áudio de excelente desempenho, tanto no caso de
toque de chamada, como na fase de comunicação.
Equipado com um ecrã de 5”, com resolução de 480x272 pixels, garante imagens nítidas e brilhantes em
todos os momentos. Interface OSD para fácil ajuste de brilho, contraste e cor, através dos seus botões softtouch.
Outros recursos também incluídos no PLX:






Design moderno e minimalista, alinhado com as novas tendências de Mercado;
Botões soft touch largos e côncavos, com LED’s indicadores invisíveis;
Compatível com todos os sistemas X1/XIP já instalados;
Ideal no caso de substituição do monitor PERLA, devido à sua espessura mais reduzida, mas
tamanho ligeiramente superior, utilizando as mesmas ligações.

PLX também apresenta as seguintes possibilidades, mais avançadas:








Abertura de porta automática: uma característica que pode ser utilizada por escritórios ou edifícios
com alta frequência de visitas;
Estado portão (latch): é possível controlar um portão e monitorizar o seu estado a partir do receptor
(áudio ou vídeo) por meio de um sinal de LED;
Toque de chamada c/ volume ajustável e possibilidade de opção “Mute” com sinalização sonora
excluída e verificação de chamada através de sinalizador LED vermelho;
Programação de controlos auxiliares para controlo de luzes ou outras ativações;
Chamada para porteiro;
Botões de intercom/AUX configuráveis.
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Códigos para os artigos PLX já disponíveis:

CODE

DESCRIPTION

EAN CODE

840CH-0110

PLX V – Monitor Alta Voz – Sistema X1

8050456085788

840CC-0030

PLX A – Telefone Alta Voz – Sistema X1

8050456085801
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