Wideomonitor KW-S701C

KW-S700C silver

Wideomonitory KW-S700C, KW-S701C
monitor glosnomówiacy KW-S701C lub sluchawkowy KW-S700C
kolorowy wyswietlacz-7" TFT-LCD, klawiatura dotykowa
funkcja monitoringu obsluga do 4 kamer CCTV
obsluga do 2 wejsc z rozmowa i kontrola dostepu
mozliwosc podlaczenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
menu ekranowe w jezyku polskim (pelna regulacja obrazu i dzwieku)
zdalne sterowanie brama automatyczna (z uzyciem KW-EX1)
funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrebie jednego uzytkownika
przycisk funkcji dodatkowych do sterowania np. brama automatyczna
lub oswietleniem (opcja)
wyjscie do podlaczenia telewizora
trwala obudowa ze stopu aluminium w kolorze silver lub blackberry
zasilanie 13,5V DC, dolaczony zasilacz
montaz: wiszacy, natynkowy

KW-S701C blackberry

KW-S700C/W200, KW-S701C/W200 z pamiecia
wszystkie cechy monitora KW-S700C, KW-S701C
wbudowany modu³ pamięci 200 obrazów kolorowych
możliwośc zapisu krótkich filmów (10 sek w formacie "avi")
nieulotna pamięć, obs³uga kart SD do 2GB (zapis do 1024 obrazów)

KW-S701C silver

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KW-S700C silver

sposób obsługi
g³ośnomówiący KW-S701C lub słuchawkowy KW-S700C, klawiatura dotykowa
wyświetlacz
7" TFT LCD kolorowy
min. liczba przewodów
4 pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym + 2 obwód elektrozaczepu
max. liczba paneli zewnętrznych
2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panelu KENWEI
max. liczba kamer CCTV
4 w tym kamery w panelach bramowych
max. liczba monitorów/unifonów wywoływanych z 1 przycisku
4 monitory / unifony
zasilanie monitora
13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
pamięć obrazów
w modelach KW-S700C/W200 KW-S701C/W200 wbudowany moduł pamięci (200 zdjęć
kolorowych jpg), obsługa kart SD
sygnał video (wejście)
PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75ohm)
sygnał audio/video (wyjście)
audio: 1,6Vp-p (1Kohm) / video: PAL 1Vp-p (75ohm)
warunki pracy
temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: >90%
wymiary gabarytowe
KW-S701C: 162x267x30 mm, KW-S700C 202x267x60
współpraca z
KW-128C, KW-129C, KW-S701C, KW-S700C, KW-112B, KW-S702C

KW-S701C blackberry

podstawowa konfiguracja

KW-S700C*
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zastosowanie monitorów
KW-S701C, KW-700C

2
2

rozmowa z odwiedzającym
zdalne sterowanie elektrozaczepem i bramą przesuwną
monitoring zewnętrzny posesji
monitoring wewnątrz budynku (np. pokój dziecka)
komunikacja wewnątrz budynku
interkom, przekazanie rozmowy
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KW-S701C*
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Konfiguracja dla 1 użytkownika
z zastosowaniem 1 monitora KW-S701C
z dodatkowym monitorem KW-S700C
* Współpraca:

Wszystkie 4 przewodowe panele bramowe Kenwei
Rozbudowa przy zastosowaniu: KW-129C, KW-128C,
KW-112B, KW-S701C, KW-S700C, KW-S702C
** kamery i elektrozaczep wymagają zastosowania zasilania

wg zaleceń producenta
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ZASILACZ
ELEKTROZACZEPU

