Videofoon M-50b Classe 100

Nieuwe Classe 100 videofoon
Het dipartimento di design industriale van BTicino in Noord Italië heeft meer
dan twee jaar gewerkt aan de nieuwe Classe 100 videofoon. De vormgeving
moest alle eerdere ontwerpen overtreffen. De behuizing moest plaats bieden
aan het nieuwe vijf inch scherm, maar niet te groot worden. De elektronica
moest minder stroom verbruiken dan zijn voorganger. Er moesten een knop
komen om een gesprek te beginnen en een tweede knop om een gesprek
te beëindigen. Deze knoppen moesten mechanisch zijn, zodat de gebruiker
beweging en een duidelijke klik voelt bij bediening. De fabricage moest zo
ingericht worden, dat de productiekwaliteit op het bekende, hoge niveau van
BTicino blijft. Het resultaat is niet één nieuwe videofoon, maar drie: de M-50b,
de M-50e en de M-50W met Wi-Fi .

M-50b de b staat voor basic

Duidelijke bediening

Het toestel wordt aangesloten
op
de
superieure
27
Volts
tweedraads
BTicino
bus
met
volledig gedigitaliseerd beeld en
geluid. Het vijf inch kleurenscherm
geeft haarscherp beeld, bij een
ruime kijkhoek. De geïntegreerde
spraakprocessor, de high definition
luidspreker en verborgen microfoon
zorgen voor een perfecte handsfree
spraakverbinding.
Het
toestel
heeft een aansluiting voor een
drukker bij de appartementsdeur
en een aparte ringtone voor het
tweede belsignaal. De videofoon
biedt keuze uit 16 ringtones die
toegewezen kunnen worden aan
oproepen van het deurstation of als
er bij de deur van het appartement
zelf wordt aangebeld. De M-50b
heeft geen uitgang voor een extra
bel en geen TeleLoop-functie die
het geluid overbrengt naar een
gehoorapparaat. De geavanceerde
M-50e biedt deze mogelijkheden
wel.

De
M-50b
heeft
aan
de
voorkant twee grote, duidelijke
bedieningsknoppen: de ene om
een gesprek te beginnen en de
andere om ‘op te hangen’. Onder
het scherm zitten drie capacitieve
aanraaktoetsen om de deur te
openen, voor de bewakingsfunctie
en om een extra functie te bedienen.
Aan de zijkant van de behuizing zit
een kleine joystick om het beeld, de
spraak en de bel af te stellen. Als je
de bel uitzet, gaat er een rode led
branden. De videofoon Classe 100
wordt geleverd met een metalen
bevestigingsplaat waar het toestel
op geklikt wordt. De bedrading
wordt met een handige connector
aangesloten. Er is een tafelhouder
leverbaar.

M-70 Wi-Fi

M-50b

M-50 Wi-Fi

M-50e

De M-50b Classe 100 kan in één
gebouw gecombineerd worden met
de M-50e, M-50 Wi-Fi en M-70 Wi-Fi
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