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Buiten loert het gevaar.  De nacht 

va l t  en het is onrust ig op straat .  De 

Zamak bui tenpost b iedt weerstand. 

Z i jn jas is van gesto ld metaal .  H i j 

bev indt z ich in de front l in ie ,  daar 

waar de k lappen va l len,  maar h i j  bu igt 

n iet .  Bewegingloos tuurt h i j  in het 

donker.  Een brok onverzette l i jkhe id .

Gestaalde  kaders





De Zamak is de eerste Bt ic ino 

tweedraads bui tenpost van 

gegoten metaal .  Met z i jn 755 gram 

voel t  de Zamak veel zwaarder aan 

dan bui tenposten van a lumin ium 

of kunststof .  De naam Zamak is 

afgele id van de meta len d ie er in 

z i t ten: Z ink A lumin ium, Magnesium 

en Koper.  De bui tenpost is n iet 

a l leen mooi en zeer sterk ,  maar ook 

betaa lbaar,  omdat Zamak makkel i jk 

gegoten kan worden.

De bui tenpost fascineert met z i jn 

harmonieuze proport ies .  Door 

metaal  te gebru iken konden de 

ingenieurs van Bt ic ino een s lanke 

vorm tekenen van 35 mm dik en 

105 mm breed. Z i jn karakter wordt 

bepaald door het contrast tussen 

de rondingen bovenin en de 

hoekige onderkant met ertussen 

de repeterende patroon van de 

perforat ies .  De markante l i jnen 

benadrukken de symmetr ie van 

de camera en het spreekgedeel te . 

Het overs ized naamschi ld va l t  op 

met z i jn b lauwe LED ver l icht ing. 

A ls je de Zamak nadert ,  ontdek je 

de geraff ineerde deta i ls zoals de 

zachte g lans van de Zamak leger ing, 

de t i tan iumkleur ige beldrukker,  de 

p inhole lens van de CCD camera 

en de infrarood ver l icht ing voor 

n ightv is ion. 

Gestold metaal





Elegante l i jnen en overz ichte l i jke 

bedien ingselementen worden 

aangevuld met hoogwaard ige 

componenten en een sol ide 

afwerk ing. De Noordwi jk is b i jzonder 

gebru iksvr iendel i jk .  De intu ï t ieve 

indel ing van het toeste l  zorgt 

voor een aangenaam vertrouwd 

gevoel en het is dan ook de meest 

verkochte zwart/wit  v ideofoon van 

Bt ic ino. De v ideofoon heeft een 

v ier inch quickstart beeldbuis ,  d ie 

in haarscherp zwart/wit  toont wie 

er voor de deur staat .  Het toeste l 

heeft metaalk leur ige knoppen 

voor de deuropener,  beeldoproep 

en intercomfunct ie .  De hoorn 

met sp i raa lsnoer l igt perfect in de 

hand en heeft een u i tstekende 

spraakverb ind ing. Of er beneden 

of boven wordt aangebeld ,  herken 

je aan de bel toon. Voor beide 

bels ignalen is er keuze u i t  meerdere 

r ingtones. Het gelu id van de h igh-

intens i ty lu idspreker kan afgeste ld 

en u i tgezet worden. De M-10 heeft 

maar twee aders nodig en heeft 

aans lu i t ingen voor een extra bel .

M-10 zw/w v ideofoon Noordwijk



videofoon M-10x
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Eenvoudige u i tbre id ingen

De Zamak is ook leverbaar met 

k leurenbeeld .  De set kan u i tgebre id 

worden tot maximaal 4 bui tenposten. 

Er z i jn ook bui tenposten leverbaar 

met twee beldrukkers en zonder 

camera. Het is mogel i jk dr ie CCTV 

camera’s op de set aan te s lu i ten.

B innen kan de set eenvoudig 

u i tgebre id worden tot v i j f  v ideofoons 

en of deurte lefoons (per beldrukker) . 

Extra v ideofoons hebben een 

hulpvoeding nodig . 

U i tbre id ingen met interfaces

Met extra interfaces kan de set 

veel verder u i tgebre id worden. 

Het maximale aanta l  bu i tenposten 

en CCTV camera’s bedraagt 39 

en er kunnen maximaal twint ig 

v ideofoons tegel i jk overgaan. De 

maximale afstand van bui tenpost 

tot v ideofoon kan ook verdubbeld 

of verdr iedubbeld worden.


