
Videofoon M-50e Classe 100



M-50e: de e staat voor extended

De nieuwe Classe 100

Het dipart imento di design 
industriale van BTicino Ital ia heeft 
meer dan twee jaar gewerkt aan 
de nieuwe Classe 100 videofoon. 
De vormgeving moest al le eerdere 
ontwerpen overtreffen. De 
behuizing moest plaats bieden aan 
het nieuwe vi j f  inch scherm, maar 
niet te groot worden. De elektronica 
moest minder stroom verbruiken 
dan zi jn voorganger. Er moesten 
een knop komen om een gesprek te 
beginnen en een tweede knop om 
een gesprek te beëindigen. Deze 
knoppen moesten mechanisch zi jn, 
zodat de gebruiker beweging en een 
duidel i jke kl ik voelt bi j  bediening. 
De fabricage moest zo ingericht 
worden, dat de productiekwaliteit 
op het bekende, hoge niveau van  
BTicino bl i j ft .  Het resultaat is niet 
één nieuwe videofoon, maar drie: de 
M-50b, de M-50e en de M-50WiFi.

Duidelijke bediening

De M-50e heeft aan de 
voorkant twee grote, duidel i jke 
bedieningsknoppen: de ene om een 
gesprek te beginnen en de andere 
om ‘op te hangen’. Hierboven 
staan drie iconen met capacit ieve 
aanraaktoetsen om de deur te 
openen, voor de bewakingsfunctie 
en om een extra functie te bedienen. 
Onder het scherm zitten de vier 
extra aanraaktoetsen. Voor mensen 
met een visuele beperking zitten er 
op strategische plekken nopjes op 
de behuizing. Aan de zi jkant van de 
behuizing zit een kleine joystick om 
het beeld, de spraak en de bel af te 
stel len. Als je de bel uitzet, gaat er 
een rode led branden.
Nelec levert bi j  iedere videofoon 
een duidel i jke, op stevig karton 
gedrukte gebruiksaanwijzing in het 
Nederlands .

Deze geavanceerde videofoon kan dingen die andere videofoons, zoals de 
M-50b, niet kunnen. Zo heeft de M-50e voor mensen met een auditieve beperking 
de TeleLoop-functie die het geluid overbrengt naar het gehoorapparaat van 
de bewoner.  Zo heeft deze videofoon een uitgang voor een extra bel, zodat 
je ook in een andere kamer hoort dat er aangebeld wordt. Zo heeft de M-50e 
een ingang voor een hulpvoeding, die nodig is als een appartement meerdere 
videofoons heeft die tegel i jkert i jd aangaan als er aangebeld wordt. Zo heeft 
deze videofoon aan de voorkant vier extra bedieningstoetsen, waarmee de 
bewoner bi jvoorbeeld een bewakingscamera kan bedienen of een buitenlamp 
kan aanzetten.

Al le M-50 videofoons hebben een vi j f  inch kleurenscherm met haarscherp 
beeld, bi j  een ruime ki jkhoek. Ze hebben al lemaal een aansluit ing voor een 
drukker bi j  de appartementsdeur en een aparte r ingtone voor het tweede 
belsignaal. Er is keuze uit 16 r ingtones die toegewezen kunnen worden aan 
oproepen van beneden of als er bi j  de deur van het appartement zelf wordt 
aangebeld. Als er t i jdens een gesprek wordt aangebeld bi j  de voordeur, kl inkt 
er een aanklopsignaal. Ze worden geleverd met een metalen bevestigingsplaat 
en de bedrading wordt met een handige connector aangesloten.





De M-50e Classe 100 kan in één
installatie gecombineerd worden met

de M-50b, de M-50 Wi-Fi en de M-70 Wi-Fi

M-50bM-70 Wi-Fi

M-50eM-50 Wi-Fi
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