
BEZPIECZEŃSTWO DOMU

Monitory WiFi DUOX PLUS
Dwie opcje monitora WiFi: monitor VEO z wbudowanym magnesem w słuchawce ułatwiającym i zapewniającym 
prawidłowe zawieszenie po zakończeniu połączenia oraz monitory VEO-XS i VEO-XL z funkcją głośnomówiącą.

Monitory VEO, VEO-XS i VEO-XL WiFi DUOX PLUS są wyposażone w łączność WiFi dzięki której możliwe jest 
odbieranie połączeń na urządzeniach mobilnych. Dzięki aplikacji Fermax BLUE, funkcjami wideodomofonu 
można zarządzać bezpośrednio ze smartfona lub tabletu i połączyć się z domem niezależnie od tego gdzie się 
znajdujesz.
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w monitorach WiFi

WIDEODOMOFONY

Dowiedz się więcej o 
MONITORACH WiFi DUOX 
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Tylko w modelach WiFi

Funkcje zaawansowane

Odbierz

Odrzuć/Odłóż słuchawkę

Otwieranie drzwi

Pobierz bezpłatną aplikację BLUE i będziesz mógł odbierać połączenia z 
wideodomofonu na smartfonie lub tablecie gdziekolwiek jesteś. Możesz nawet 
zarządzać kilkoma domami z tego samego urządzenia mobilnego. Niezależnie od tego 
czy jesteś w podróży, w pracy czy na wakacjach, poczujesz się jakbyś był w domu.

Z monitorami WiFi DUOX PLUS wszystko się zmienia

XL

Monitory kolorowe VEO, VEO-XS 4,3” i VEO-XL 7” wykonane z wysoce odpornego tworzywa ABS, regulacja 

kontrastu, jasności, koloru, głośności dźwięku i dzwonka, funkcja nie przeszkadzać, dzwonek do drzwi, ustawienie 

daty i godziny, silikonowe przyjemne w dotyku przyciski do uruchomienia mechanizmu otwierania drzwi, dostęp do 

głównego menu OSD na ekranie, uruchamianie kamery na panelu zewnętrznym lub każdej innej dodatkowej funkcji 

do skonfigurowania, takiej jak aktywacja drugiego dostępu, oświetlenie pomocnicze itp. Dostępny w wersji białej i 

do montażu natynkowego.
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Dane techniczne produktu
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CONNECTIVITY FOR ALL

Odbiorniki audioMonitory Duox Plus bez łączności WiFi

Wszystkie monitory DUOX PLUS są dostępne w wersji ze słuchawką z wbudowaną petlą indukcyjną dla osób 
korzystających z aparatów słuchowych.

BEZPIECZEŃSTWO DOMU

Odbiorniki 
DUOX PLUS

XL

MONITORY UNIFONY

referencja

wymiary

ekran

montaż

VEO

9446

200x200x23

TFT 4,3”   kolorowy TFT 4,3”
 kolorowy

TFT  7” 
kolorowy

TFT  7”
kolorowy

Natynkowy Natynkowy

200x200x23 82x214x43 85x220x40185x185x21125x165x21 125x165x21 185x185x21 90x146,5x20

VEO-XS VEO-XL

9449 9469

VEO 
WiFi

9445

VEO-XS 
WiFi

VEO-XL 
WiFi

9448 9468

VEO

3444

LOFT
 EXTRA

3452

iLOFT

3450

Wymiary: (szerokość) x (wysokość) x (głębokość) mm
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