
  
Nowa era domofonów video

Luxo to  innowacyjna linia paneli wewnętrznych video od Came, 
charakteryzująca się dużym, kolorowym ekranem 7” TFT LCD o prostym 
ale i wyrafi nowanym designie, doskonale prezentującym się w każdym 
otoczeniu.
Niezwykle intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs odzwierciedla fi lozofi ę 
najnowszej generacji produktów Came.
Luxo dostępne jest w 2 różnych modelach, model X1, model X2, co daje 
możliwość dopasowania odpowiedniej funkcjonalności wybranego 
rozwiązania do potrzeb konkretnego klienta.

  Kolorowy ekran 7’’ TFT LCD (800x480 pikseli) 

 Tryb głośnomówiący

  Przyciski soft touch

  Montaż natynkowy KOMPATYBILNY Z SYSTEMAMI

2-przewodowy

internet protocol

LUXO



Skuteczny i niezwykle funkcjonalny panel wewnętrzny video

DANE TECHNICZNE
 Otwieranie drzwi

 Odebranie połączenia i odłożenie słuchawki

 Tryb wizjer - podgląd obrazu z paneli wejściowych - cykliczny wybór

 Regulacja głośności dzwonka

 Funkcja Mute - wyciszenie fonii w czasie połączenia / Wyciszenie dzwonka 
sygnalizowane diodą

 Przycisk Panika (SOS) wezwania pomocy w instalacji z centralą portiera

 Regulacja jasności 

 Regulacja nasycenia kolorów 

 Regulacja kontrastu

 AUX1

 AUX2/wywołanie portiera

 8 przycisków do połączeń interkomowych

 Funkcja Picture Capture do zapisywania obrazów pochodzących z panelu wejściowego

 Ustawienia przy pomocy OSD

 4-przewodowe wejście dla panelu wejściowego na piętrze

Wymiary
(LxHxP) 212x161x28 mm Kompatybilny z dwuprzewodowym 

systemem X1. Zasilanie LOKALNE

 

Łatwy w obsłudze panel wewnętrzny video dla każdego

DANE TECHNICZNE
 Otwieranie drzwi

 Odebranie połączenia i odłożenie słuchawki

 Tryb wizjer - podgląd obrazu z paneli wejściowych - cykliczny wybór

 Regulacja głośności dzwonka

 Funkcja Mute - wyciszenie fonii w czasie połączenia / Wyciszenie dzwonka 
sygnalizowane diodą

 Przycisk Panika (SOS) wezwania pomocy w instalacji z centralą portiera

 Funkcja przełączania wizji

 Funkcja Master/Slave

 Regulacja jasności 

 Regulacja nasycenia kolorów 

 AUX1

 AUX2/wywołanie portiera

 8 przycisków do połączeń interkomowych

Wymiary
(LxHxP) 212x161x28 mm Kompatybilny z dwuprzewodowym 

systemem X1. Zasilanie 
z MAGISTRALI lub LOKALNE

LUXO X1

LUXO X2



CAME Poland Sp. z o.o.

ul. Annopol 3
Żerań Park, hala C
03-236 Warszawa - Polska
Tel./Fax +48 22 836 99 20
www.came.pl - info@came.pl
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Artykuły i kody
PANELE WEWNĘTRZNE VIDEO
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Seria, która poszerza horyzonty

LUXO


