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Na het succes van de compacte 

handsfree videofoon M-40 

‘Bergen’ komt BTicino met een 

luxe var iant:  de M-43 ‘Domburg’. 

Deze videofoon heeft dezelfde 

kenmerkende cirkel  met v ier 

bedieningsknoppen, maar een 

groter TFT scherm van 4,3 inch 

en uitgebreide mogel i jkheden. De 

M-43 heeft standaard TeleLoop 

om het geluid over te brengen 

naar een gehoorapparaat,  is 

geschikt voor opbouw montage, 

maar kan ook ingebouwd worden. 

Het toestel  kan voorzien worden 

van een hoorn met spiraalsnoer 

en heet dan M-43T.

Perfecte techniek in luxe uitvoering





M-43 Domburg Videofoon

De M-43 wordt aangesloten 
op de superieure 27 Volts 
tweedraads BTicino bus met 
vol ledig gedigital iseerd beeld en 
geluid. Het 4,3 inch breedbeeld 
scherm is een ful lcolour TFT 
van de nieuwste generat ie 
en speciaal  ontwikkeld voor 
BTicino. De breedbeeld rat io s lu it 
perfect aan bi j  de camera’s van 
de nieuwste generat ie BTicino 
deurstat ions. De ruime ki jkhoek 
geeft de bewoner vr i jheid van 
beweging t i jdens een gesprek 
op de videofoon. 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 handicap heeft 
de M-43 standaard een TeleLoop-
funct ie die het geluid overbrengt 
naar het gehoorapparaat. 
De videofoon ‘Domburg’ wordt 
op de bi jgeleverde metalen 
bevest igingsplaat gekl ikt.  Het 
toestel  kan met een speciale 
inbouwdoos ingebouwd worden, 
er is een uitvoering, die gekanteld 
kan worden en er is een tafelhouder 
leverbaar.  De bedrading wordt 
met een connector aangesloten. 
De M-43 heeft een uitgang voor 
een extra bel .



M-43T



De M-43 Domburg heeft aan de 

voorkant v ier grote, duidel i jke 

bedieningsknoppen. 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 high def in it ion lu idspreker en 

van de bel traploos afstel len. 

Er is keuze uit  16 r ingtones. 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 

knoppen om bi jvoorbeeld een 

extra camera of deuropener te 

bedienen.

Duidelijke bediening





De BTicino videofoon M-40 heeft geen hoorn, 

maar de bewoner kan handsfree praten met 

de bezoeker. De M-40 heeft een high definiti-

on microfoon met een geïntegreerde signaal-

processor voor een comfortabele handsfree 

spraakverbinding. 

De functie Push To Talk biedt uitkomst als het 

gesprek overstemd wordt door verkeersla-

waai bij het deurstation, want de bezoeker 

praat ook handsfree. Push To Talk schakelt de 

microfoon van het deurstation tijdelijk uit. De 

stem van bewoner krijgt voorrang op het ge-

luid van de bezoeker. 

De bewoner drukt twee seconden op de 

spraakknop, de LED wordt groen en de func-

tie schakelt in. Als de bewoner de knop los 

laat, wordt de LED rood en is er een normale 

spraakverbinding.
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