
Άνεση &  
Ασφάλεια!
Kit θυροτηλεοράσεων για μονοκατοικίες



3 λύσεις 
για όλες τις              
απαιτήσεις

Μπουτονιέρα υψηλής αντοχής
•  Από στιβαρό υλικό αλουμίνιο zamak
•  Στεγανότητα (IP44)
•  Μεταλλικό σκέπαστρο προστασίας από βροχή
•  Επίτοιχη τοποθέτηση (με βίδες)

Έγχρωμη οθόνη αφής 7”
•  Slot για κάρτα μνήμης SD
•  Χρήση μουσικών αρχείων MP3 για ήχο κλήσης
•  Καταγραφή εικόνας επισκεπτών
•  Λειτουργία ψηφιακής κορνίζας
•  Δυνατότητα ανοίγματος 2 εισόδων π.χ.  

  εξώπορτας και πόρτας εισόδου
•  Γυαλιστερό φινίρισμα
•  Σε μαύρο ή λευκό χρώμα
•  Σύνδεση σε πρίζα με καλώδιο 1,8 m (περιέχεται  

  στη συσκευασία)

Έγχρωμη οθόνη 7”
•  Δυνατότητα ανοίγματος 2 εισόδων  

  π.χ. εξώπορτας και πόρτας εισόδου
•  Γυαλιστερό φινίρισμα
•  Σε μαύρο ή λευκό χρώμα
•  Σύνδεση σε πρίζα με καλώδιο 1,8 m   

  (περιέχεται στη συσκευασία)

Έγχρωμη οθόνη 3,5”
• Δυνατότητα ανοίγματος 2 εισόδων  

 π.χ. εξώπορτας και πόρτας εισόδου
• Σε ασημί χρώμα
• Σύνδεση σε πρίζα με καλώδιο 1,8 m  

 (περιέχεται στη συσκευασία)

Τεχνολογία 2 καλωδίων
Ιδανικά για αντικατάσταση παλιού 
κουδουνιού χωρίς μερεμέτια, απλά, 
γρήγορα και εύκολα!



Επιλέξτε 
το kit...

Περιεχόμενο Kit / Τιμή Τιμή: 488 € Τιμή: 379 € Τιμή: 260 €

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ

Υψηλής αντοχής από αλουμίνιο zamak  
και στεγανή (IP44) ✔ ✔ ✔

Κit στήριξης στον τοίχο ✔ ✔ ✔

ΟΘΟΝΗ

Έγχρωμη οθόνη 7” hands-free αφής ✔

Έγχρωμη οθόνη 7” hands-free ✔

Έγχρωμη οθόνη 3.5” hands-free ✔

Δυνατότητα ανοίγματος 2 εισόδων,  
π.χ. εξώπορτας και πόρτας εισόδου

✔ ✔ ✔

Ρύθμιση έντασης ήχου ✔ ✔ ✔

Ρύθμιση φωτεινότητας και χρωμάτων ✔ ✔ ✔

Χρήση μουσικών αρχείων MP3 για ήχο κλήσης ✔

Καταγραφή εικόνας επισκεπτών ✔

Slot για κάρτα μνήμης SD ✔

Δυνατότητα προσθήκης έως 2 οθονών ✔ ✔ ✔

Λειτουργία ενδοεπικοινωνίας ✔ ✔ ✔

Σύνδεση σε πρίζα με καλώδιο 1,8 m ✔ ✔ ✔

Οθόνη σε μαύρο χρώμα
Αρ. καταλ. 316814

Οθόνη σε μαύρο χρώμα
Αρ. καταλ. 316714

Οθόνη σε ασημί χρώμα
Αρ. καταλ. 316613

Οθόνη σε λευκό χρώμα
Αρ. καταλ. 316813

Οθόνη σε λευκό χρώμα
Αρ. καταλ. 316713

... και επεκτείνετέ το!
Επεκτείνετε το σύστημα με την προσθήκη έως 2 επιπλέον οθονών και επωφεληθείτε από τη λειτουργία της ενδοεπικοινωνίας.
Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές οθόνες καθώς όλες είναι συμβατές μεταξύ τους

Οθόνη αφής 7’’σε μαύρο χρώμα
Αρ. καταλ. 332154

Οθόνη αφής 7’’σε λευκό χρώμα
Αρ. καταλ. 332153

Οθόνη 7’’σε μαύρο χρώμα
Αρ. καταλ. 332054

Οθόνη 7’’σε λευκό χρώμα
Αρ. καταλ. 332053

Οθόνη 3,5’’ σε ασημί χρώμα
Αρ. καταλ. 331953

Τιμή: 308 € Τιμή: 308 € Τιμή: 203 € Τιμή: 203 € Τιμή: 142 €

Οι τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι:

ΑΘΗΝΑ
Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500
Fax: 210 6797 560

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 422 567, Fax: 2310 422 971

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)

helliniki.legrand@legrand.com.gr

www.legrand.gr


