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VIDEOFOON TAB 7S
De Tab 7s van Elvox heeft een royaal 7inch breedbeeld aanraakscherm, geïntegreerde WiFi om verbinding te 
maken met een smartphone en twee aanraaktoetsen. In de strak afgewerkte behuizing zitten geavanceerde tech-
nologieën zoals de Elvox tweedraads bus, de spraakprocessor voor handsfree communicatie en de TeleLoop-
antenne die verbinding maakt met een gehoorapparaat.

Voor Elvox komt kwaliteit op de eerste, tweede en derde plaats. Die kwaliteit is zichtbaar en voelbaar aanwezig in 
elk detail: perfect afgewerkt front, superieure geluidsweergave en haarscherp beeld. De productie van de Tab is 
in handen van de meest ervaren medewerkers, die onder leiding staan van kundige ingenieurs. Zij zien erop toe 
dat elke videofoon beantwoordt aan de strenge kwaliteitseisen van Elvox.

Onder het 7 inch kleurenscherm zitten twee capacitieve toetsen met duidelijke iconen: de deur openen en een 
gesprek starten/stoppen. De bediening is eenvoudig en intuïtief. De gebruiker kan zelf een van de vijftien ringto-
nes selecteren, de luidheid van de bel instellen en bepalen hoe hard de luidspreker staat tijdens een gesprek. Als 
je de bel uitzet, gaat het icoon van de bel branden.

Kleurenscherm.

Het 7 inch scherm toont duidelijk en in 
heldere kleuren wie er aanbelt. De ruime 
kijkhoek geeft de bewoner vrijheid van 
beweging.

7’’

Handsfree spraak.

Tab Free betekent comfortabel communice-
ren zonder beperking: geen snoer en geen 
hoorn.

Capacitieve toetsen.

De aanraaktoetsen worden van achter ver-
licht en zijn helemaal weggewerkt achter het 
front. De toetsen reageren niet meteen als je 
er per ongeluk langs strijkt. 





VIDEOFOON TAB 7S
“Voordat we aan de nieuwe Tab begonnen, zijn mijn ontwerpers de hele wereld over gereisd. Ze hebben met 
klanten gesproken en zijn op zoek gegaan naar inspiratie. Dit onderzoek was van vitaal belang, omdat we onszelf 
hadden uitgedaagd om het toch al succesvolle Elvox naar een nog hoger niveau te brengen.” 
Elvox Chief Engineer Marco Ruggeri

Optische en akoestische feedback.

De videofoon geeft feedback met duidelijke 
geluiden en oplichtende iconen.

Slank profiel.

De Tab 7s steekt maar 24,2 mm uit. De Het 
vlakke, glas-achtige front en de wegge-
werkte toetsen geven de Tab een moderne, 
minimalistische look.

Elvox: één systeem.

De Tab 7s kan gecombineerd worden met 
alle andere tweedraads videofoons en deur-
telefoons van Elvox.

Nederlandse gebruiksaanwijzing.

De importeur heeft voor deze videofoon 
een duidelijke, Nederlandstalige gebruiks-
aanwijzing gemaakt en op dik papier laten 
drukken.
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Ringtones.

Er zijn vijftien verschillende vaste ringto-
nes: er is een ringtone voor als er bij het 
deurstation wordt aangebeld en een an-
dere ringtone als er bij de eigen voordeur 
wordt aangebeld (het tweede belsignaal).

Toegankelijkheid.

Door teleLoop techniek krijgen dragers van 
een gehoorapparaat met T-coil het gesprek 
direct binnen op het gehoorapparaat. De 
gesprekstoets en de sleuteltoets hebben 
een uitstekend nopje voor gebruikers met 
een visuele beperking.

Intercom made easy.

De importeur maakt voor ieder gebouw een 
schema op maat met alle aders. Hiermee 
kan de installateur snel werken en heb je 
voor het beheer altijd iets om op terug te 
vallen.

Elvox app.

Download de gratis Elvox app waarmee 
je alle functies van de videofoon ook op je 
smartphone krijgt.

Video Mail functie.

Het ingebouwde antwoordapparaat kan een 
boodschap afspelen als er wordt aangebeld 
en een video opnemen van de aanbeller. 
Bij thuiskomst knippert het icoon van de 
gesprekstoets als er een nieuwe video is 
opgenomen.



Importeur Nederland:
www.nelec.com
Nelec BV
Gyroscoopweg 106 
1042 AX Amsterdam 
postbus 20674
1001 NR Amsterdam 

telefoon 
Nelec  020 - 6 352 350
verkoop 020 - 6 352 351
administratie 020 - 6 352 352
techniek 020 - 6 352 353
offertes  020 - 6 352 357
email info@nelec.com

IMPORTEUR NELEC

Vanaf het allereerste begin hebben we er bij Nelec altijd naar gestreefd om voor onze klanten net een stapje extra 
te zetten. En dan gaat het niet alleen om de installateur, maar ook om de eindgebruiker met een videofoon aan 
zijn muur. Ons doel is dat gastvrije gevoel, dat je ervaart als je in een een heel goed hotel zit of in een heel goed 
restaurant eet. Wij willen die ervaring bewerkstelligen, maar dan zonder eten, slapen en chique gedoe.

Een ongekende klantenservice begint met een uitstekende dienstverlening, maar komt uiteindelijk neer op het 
vermogen om te anticiperen op de wensen en behoeften van een ander, nog voor deze ontstaan. Zo maken we 
bij Nelec voor ieder gebouw een aansluitschema op maat waarop alle aders staan. Als een monteur of een bewo-
ner een vraag heeft over Elvox, zien we op ons schema meteen hoe de installatie in elkaar zit. Iedere videofoon 
wordt voorgeprogrammeerd en op de doos komt een sticker met het huisnummer. Voor de bewoners drukken we 
duidelijke, Nederlandstalige gebruiksaanwijzingen.

Made in Italy.

Elvox is gevestigd in Noord-Italië, waar alle 
producten gecreëerd, ontworpen en gefa-
briceerd worden. Made in Italy staat voor 
een unieke en wereldberoemde combinatie 
van esthetiek en techniek.

Wereldwijd.

Elvox maakt deel uit van de Vimar groep, 
die via dochterondernemingen en impor-
teurs in meer dan 100 landen actief is.

Projecten in Nederland.

De gebouwen op de foto’s in deze brochure 
hebben een deurvideo installatie die door 
Nelec is geleverd.
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