
Videofoon M-70 Bloemendaal



Het aanraakscherm van de 

videofoon M-70 Bloemendaal 

biedt toegang tot het menu. De 

gebruiksvr iendel i jke Graphical 

User Interface le idt de bewoner 

- in het Nederlands – door al le 

extra funct ies en instel l ingen. Er 

is bi jvoorbeeld voor zowel het 

bels ignaal vanaf het deurstat ion 

als voor het bels ignaal van de 

voordeurdrukker keuze uit  16 

verschi l lende r ingtones. De M-70 

is leverbaar in wit  en in antraciet.

Perfecte techniek in luxe uitvoering





M-70 Bloemendaal Videofoon

De M-70 wordt aangesloten 

op de superieure 27 Volts 

tweedraads BTicino bus met 

vol ledig gedigital iseerd beeld en 

geluid. Het 7 inch breedbeeld 

aanraakscherm is een ful lcolour 

LCD met een breedbeeld 

rat io,  die perfect aansluit  bi j 

de camera’s van de nieuwe 

generat ie deurstat ions Serie 

130,131, 140 en 160. De ruime 

ki jkhoek van het beeldscherm 

geeft de bewoner vr i jheid van 

beweging t i jdens een gesprek 

op de videofoon. De ingebouwde 

lu idsprekers hebben een 

subl ieme geluidsweergave en een 

instelbaar volume. 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 beperking heeft 

de M-70 standaard een TeleLoop-

funct ie die het geluid overbrengt 

naar het gehoorapparaat.





De M-70 Bloemendaal heeft 

onder het scherm vier duidel i jke 

toetsen. 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 vier 

toetsen hebben ieder een groot 

en duidel i jk icoon, dat opl icht of 

knippert om de status weer te 

geven.

De bewoner kan het volume van 

het gesprek en van de bel zelf 

afstel len. Als er t i jdens een gesprek 

wordt aangebeld bi j  de voordeur, 

k l inkt er een aanklopsignaal.  De 

videofoon ‘Bloemendaal’  heeft 

een metalen bevest igingsplaat 

waar het toestel  op gekl ikt 

wordt.  De bedrading wordt 

met de bi jgeleverde connector 

aangesloten. De M-70 heeft een 

uitgang voor een extra bel .

Eenvoudige en intuïtieve bediening





De M-50WiFi Classe 100 kan in één
gebouw gecombineerd worden met

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

M-50bM-70 Wi-Fi

M-50eM-50 Wi-Fi
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