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Als er in de ontwerpstudio van 
BTicino een nieuwe videofoon 
op de tekentafel  l igt,  is daar een 
lange reeks vergaderingen op 
direct ieniveau aan voorafgegaan. 
Zo ging het ook bi j  de M-20 
videofoon. Vooraf hadden de 
directeuren sales, productie, 
aftersales en communicat ie hun 
eisen neergelegd. Na lang verga-
deren was er een ruwe schets, 
een compromis. Het moest een 
vr i j  conventioneel toestel  worden.
De ontwerpers vonden het maar 
niks. Eigenwi js als ze waren 
gingen ze zelf  praten met de 
mensen van aftersales, met 
klanten, met verkopers en met 
technici  van de productie.  Er 
waren vergaderingen, informele 
bi jeenkomsten en nutt ige 
gesprekken bi j  de koff iemachine. 
De doorbraak kwam t i jdens een 
lunch. Een jonge stagiair  op de 
afdel ing market ing zat naast 
de project leider van de M-20. 
Ze praatten over het werk. De 
stagiair  vroeg zich af waarom 
een economy videofoon alt i jd 
een hoorn met spiraalsnoer 
had. Waarom hadden al leen de 
dure high-end videofoons een 
handsfree spraakverbinding? 
Zou je niet ju ist een betaalbaar 
toestel  kunnen maken zonder 
een aparte hoorn? De nieuwe 
M-20 videofoon was geboren. 
Handsfree en betaalbaar.

Handsfree en betaalbaar





De M-20 heeft het cert i f icaat 

‘design for al l ’ .  Als er aangebeld 

wordt,  gaat het beeld automatisch 

aan. Een druk op de gesprekstoets 

en de bewoner kan meteen praten 

met het bezoek. Voor mensen 

met een audit ieve beperking 

is er de speciale M-20 SH met  

r ingleidingfunct ie (TeleLoop)

die het geluid overbrengt 

naar het gehoorapparaat.  Al le 

bedieningstoetsen zi jn voorzien 

van een 3D symbool,  grote opdruk 

voor v isueel beperkten of LED 

signaler ing. Er z i jn toetsen voor 

de spraakfunct ie,  de deuropener, 

beeldoproep (bewakingsfunct ie) 

en programmeerbare funct ies 

zoals een tweede deuropener.

De bel kan in stapjes 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.  Er is een uitgang voor 

een extra bel .

M-20 ‘design for all’





De M-20 kan gecombineerd  

worden met al le andere BTicino 

tweedraads videofoons en 

deurtelefoons. Standaard kunnen 

er op een adres maximaal dr ie 

v ideofoons tegel i jk overgaan. 

Bi j  een videokit  z i jn dat er v i j f . 

Twee van deze videofoons 

worden bi j  een kit  door de bus 

gevoed. De overige videofoons 

kr i jgen een hulpvoeding. Met 

interfaces kunnen er maximaal 

20 videofoons tegel i jk overgaan.

Uitbreidingen





• 150 mm hoog x 168 mm breed (30 mm dik)

• lu idsprekende handsfree spraakverbinding

• LCD kleurenscherm 3,5 inch

• Bedrading twee aders BTicino bus

• Aansluit ing voor tweede beldrukker

• Aansluit ing voor extra bel

• Regelbaar volume spraak en bel

• 16 r ingtones oproep beneden

• 16 r ingtones tweede buitenpost

• 16 r ingtones oproep tweede bels ignaal

• 4 funct ietoetsen voor deuropener,    

 spraakverbinding, bewakingsfunct ie   

 en schakelrela is

• 4 programmeerbare toetsen (extra rela is   

of deuropener)

• LED indicat ie diverse funct ies

• Art ikelcode 344192

• Aanbevolen hoogte onderkant 1500 mm
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