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De M-10 videofoon Noordwi jk 

heeft een eenvoudige 

bediening, die na uitgebreid 

consumentenonderzoek tot 

stand is gekomen. Het is 

jarenlang de meest verkochte 

videofoon van BTicino geweest. 

Voor mensen met een audit ieve 

beperking heeft deze videofoon 

standaard een TeleLoop-funct ie 

die het geluid overbrengt naar 

het gehoorapparaat.

M-10 videofoon Noordwijk zw/w





De M-10 Noordwi jk heeft een 

vier inch quickstart beeldbuis, 

die in haarscherp zwart/wit  toont 

wie er voor de deur staat.  De 

bewoner hoeft niet precies voor 

de videofoon te staan, omdat 

de beeldbuis een zeer ruime 

ki jkhoek heeft.  De ergonomische 

gevormde hoorn geeft een 

uitstekende spraakverbinding. 

Het toestel  heeft duidel i jke 

knoppen voor de deuropener 

en de bewakingsfunct ie (het 

beeld aanzetten zonder dat er is 

aangebeld).  Een derde knop kan 

gebruikt worden om bi jvoorbeeld 

een extra camera of deuropener 

te bedienen. De M-10 is geschikt 

voor opbouw montage en er is 

een tafelhouder leverbaar.

Zicht op Noordwijk





De M-10 wordt aangesloten op de 

superieure 27 Volts tweedraads 

BTicino bus met vol ledig 

gedigital iseerd beeld en geluid. 

De bel kan traploos van hard tot 

helemaal uit  gezet worden en er is 

keuze uit  16 r ingtones. Het toestel 

heeft een aansluit ing voor een 

drukker bi j  de appartementsdeur 

en een aparte r ingtone voor het 

tweede bels ignaal.  Als er t i jdens 

een gesprek wordt aangebeld 

bi j  de voordeur,  k l inkt er een 

aanklopsignaal.  De M-10 heeft een 

uitgang om een extra bel  aan te 

s lu iten. De videofoon ‘Noordwi jk’ 

wordt op de bi jgeleverde metalen 

bevest igingsplaat gekl ikt.  De 

bedrading wordt met een handige  

connector aangesloten.

Kenmerken M-10 Noordwijk
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