
Videofoon M-10C Noordwijk kleur

https://www.nelec.com/producten/m-10c-noordwijk-color-videofoon/?src=brochure


Je ziet zo of iemand een gezonde 

blos heeft,  er verhit  u itz iet of het 

schaamrood op de kaken heeft. 

Je merkt meteen of iemand 

heeft staan blauwbekken, bleek 

om de neus ziet of grauw is van 

el lende. De nuance zit  ‘m in de 

kleur.  Daarom toont de M-10C 

de bezoeker in haarscherp 

kleurenbeeld.

Een kleurrijk figuur





De M-10C videofoon Noordwi jk 

heeft een eenvoudige 

bediening, die na uitgebreid 

consumentenonderzoek tot 

stand is gekomen. Er is een knop 

om de deur te openen en een 

knop voor de bewakingsfunct ie 

- het beeld aanzetten zonder dat 

er wordt aangebeld. Het toestel 

heeft dr ie extra knoppen met 

een programmeerbare funct ie, 

zoals het bedienen van en 

tweede deuropener of van een 

l ichtknop. De M-10C wordt met 

twee aders aangesloten op de 

BTicino bus met gedigital iseerde 

spraak en video. Voor mensen 

met een audit ieve beperking 

heeft deze videofoon standaard 

een  r ingleidingfunct ie (TeleLoop) 

die het geluid overbrengt naar 

het gehoorapparaat.  Momenteel 

z i jn de M-10 en M-10C de meest 

verkochte videofoons van 

BTicino. 

Zicht op Noordwijk





De Noordwi jk heeft een vier 

inch TFT kleurenscherm, dat 

haarscherp toont wie er voor 

de deur staat.  Er is voor de bel 

keuze uit  16 r ingtones. De bel kan 

traploos van hard tot helemaal uit 

gezet worden. Het toestel  heeft 

een aansluit ing voor een drukker 

bi j  de appartementsdeur en een 

aparte r ingtone voor het tweede 

bels ignaal.  De ergonomische 

gevormde hoorn geeft een 

uitstekende spraakverbinding. 

De M-10C heeft een uitgang 

om een extra bel  aan te s lu iten. 

De twee aders van de DOS bus 

worden met een losse connector 

aangesloten en de M-10C wordt 

op een bevest igingsplaat gekl ikt. 

Kenmerken M-10C





Nelec maakt een schema op maat 

voor iedere deurvideo instal lat ie.  In dat 

schema staat precies hoe je de bus 

moet aansluiten en wat de adressering 

is van de buitenpost en de videofoons. 

Als je het materiaal bestelt ,  verzorgen de 

special isten van Nelec de adressering 

van de videofoons, programmeren de 

buitenpost en zetten ‘m in elkaar.  Bi j  de 

zending zitten duidel i jke, Nederlandse 

gebruiksaanwi jz ingen.

Als de monteur Nelec belt  dan kr i jgt hi j 

iemand met verstand van zaken aan de 

l i jn.  De medewerkers van Nelec hebben 

het schema op maat en weten precies 

wat er geleverd is.  Als het moet, komt 

een special ist  ter plekke helpen.

SUPERSERVICE

SUPER SERVICE.indd   1 02-03-12   18:44

BTicino Groothandel:  www.nelec.com
 nelec bv 
  gyroscoopweg 106 
  1042 ax  amsterdam 
  postbus 20674 
  1001 nr  amsterdam 
  email info@nelec.com 

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 
fax  020 - 6 352 355


	Naar Nelec 3: 
	Knop 3: 


