
 

Intercom met video

WelcomeEye
Compact

 
Uiterst platte monitor

Zeer hoge beeldkwaliteit

4,3 inch scherm

Brede kijkhoek

 

DES9300VDP

Compacte intercom met video
Evolutionair om ook in uw huis te passen

Installeer de gloednieuwe Philips WelcomeEye Compact-intercom met video. U

zult zeker tevreden zijn over deze gebruiksvriendelijke intercom met hoogwaardige

beeldkwaliteit en brede kijkhoek.

Een eenvoudige, compacte intercom met video
Moderne en compacte interface

Communiceren met behulp van monitoren uit dezelfde serie

Compact en modern ontwerp
Witte LED's voor helder en nauwkeurig nachtzicht

Ultradunne, Signature LED-monitor met een hoogwaardige afwerking

Ontdek de compacte Philips-intercom met video
Beheer de toegang tot uw woning met de monitorfunctie



Intercom met video DES9300VDP/10

Specificaties Kenmerken
Beltoon
Aantal belsignalen: 6

Geluidsniveau: 85 dB

Elektrische kenmerken
Elektrische kenmerken: 24 V DC / 400 mA /

9,6 W

Afwerking
Intercompaneel: Zwart aluminium en

aluminium

Monitor: Zwart kunststof en aluminium

Intercompaneel
Deurbediening: 12 V/2 A max.

Verlichte gespreksknop

Verlichte naamplaat

Bevestiging: Vlak gemonteerd

Lens: Niet instelbaar

Nachtzicht: Witte LED's (2,5 m)

Sensor: C-MOS kleur-900TVL

Kijkhoek: H100°/V70°

Schootplaatbediening: 12 V/1.1 A max.

Maximale afstand
Met kabels: 120 m

Gebruikstemperatuur
Temperatuurbereik: -20 °C / +50 °C

Schermeigenschappen
Diagonaal: 11 cm (4,3")

Bevestiging: Muur

Resolutie: 480 x 27 px

Kenmerken enkel product
Afmetingen intercompaneel: 168 (h) x 82 (l) x

38 (d) mm

Monitorafmetingen: 116 (h) x 146 (l) x 16 (d) mm

Gebruik
Intercompaneel: Buitenshuis (IP44)

Monitor: Binnenshuis

Garantie
Jaar: 2

Bedrading
Circuit: 2-draads

Toegangscontrole
Opties: Slot en hek

Elektrische accessoire
In verpakking: Plug-in stroomvoorziening

Norm en certificering
Type: CE, RoHS, REACH

Instellingen
Afbeelding: Kleur, helderheid, contrast

Volume

4,3 inch scherm
4,3 inch scherm zodat u uw bezoekers kunt

zien en uw deur of gemotoriseerd hek kunt

openen. De WelcomeEye Compact-intercom

met video is gemakkelijk te gebruiken.

Spreken via de monitoren
Vereenvoudig de communicatie thuis met de

Philips-intercom met video.

Uiterst platte monitor
Geef een modern tintje aan uw interieur met

de ultradunne monitor van de WelcomeEye

Touch en de opmerkelijke Signature LED-

technologie.

Nachtzicht in kleur
Dankzij de CMOS-lens, met een extra brede

kijkhoek (H100 °/V70 °) en witte LED's voor

nauwkeurig nachtzicht tot 2,5 m, kunt u uw

gasten zelfs in het donker herkennen.

Beheer de toegang tot uw woning
Zie eenvoudig wat er voor uw huis gebeurt

met de monitorfunctie van WelcomeEye

Compact.
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