
Videofoon M-43T Domburg

https://www.nelec.com/producten/m-43t-domburg-videofoon/?src=brochure


BTicino heeft de laatste jaren 

veel v ideofoons met handsfree 

spraakverbinding ontwikkeld, 

maar de M-43T heeft ju ist 

een hoorn met spiraalsnoer. 

Onderzoek onder consumenten 

heeft uitgewezen, dat een 

gedeelte van het publ iek het l iefst 

een gewone hoorn gebruikt.  Het 

mooie van de M-43T is dat je 

zowel met de hoorn als handsfree 

een gesprek kunt voeren.

Handsfree of met de hoorn aan het oor





M-43T Domburg Videofoon

De M-43T heeft een royaal 4,3 

inch kleurenscherm en de voor 

BTicino kenmerkende cirkel 

met v ier bedieningstoetsen. 

De M-43T wordt aangesloten 

op de superieure 27 Volts 

tweedraads BTicino bus met 

vol ledig gedigital iseerd beeld 

en geluid. De high def in it ion 

lu idspreker heeft een subl ieme 

geluidsweergave en een traploos 

instelbaar volume. Als de bewoner 

de hoorn opneemt, v indt het 

gesprek plaats v ia de hoorn, 

die met een spiraalsnoer aan de 

videofoon verbonden is.  Als de 

bewoner opneemt door op de 

gesprekstoets te drukken, is er 

een handsfree spraakverbinding. 

Het 4,3 inch breedbeeld scherm 

is een ful lcolour TFT van de 

nieuwste generat ie.  De microfoon 

is weggewerkt in de behuiz ing 

en zorgt in combinat ie met de 

geïntegreerde signaalprocessor 

voor een comfortabele handsfree 

spraakverbinding. Voor mensen 

met een audit ieve beperking 

heeft de M-43T standaard een 

r ingleidingfunct ie (TeleLoop) die 

het geluid overbrengt naar het 

gehoorapparaat.  De M-43T wordt 

opbouw gemonteerd en kan 

gecombineerd worden met al le 

andere tweedraads videofoons 

en deurtelefoons van BTicino. 





Duidelijke bediening

De M-43T Domburg heeft aan 

de voorkant v ier grote, duidel i jke 

bedieningstoetsen. Hiermee 

neemt de bewoner een gesprek 

aan, opent de deur,  bedient 

een extra funct ie of act iveert 

de bewakingsfunct ie (het beeld 

aanzetten zonder dat er is 

aangebeld). 

De bewoner kan het volume van 

de lu idspreker en van de bel 

traploos afstel len. Als er t i jdens 

een gesprek wordt aangebeld 

bi j  de voordeur,  k l inkt er een 

aanklopsignaal.  Het toestel  heeft 

een LED die rood opl icht als 

de deur bediend wordt en een 

tweede LED die met groen of rood 

de systeemstatus weergeeft. 

Het toestel  heeft toetsen om 

bi jvoorbeeld een extra camera 

of deuropener te bedienen. Voor 

deze funct ies z i jn wel bepaalde 

BTicino rela is nodig.

De videofoon ‘Domburg’ heeft 

een bi jgeleverde, metalen 

bevestigingsplaat waar het toestel 

op gekl ikt wordt.  De bedrading 

wordt met een connector 

aangesloten. De M-43T heeft een 

uitgang voor een extra bel .
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