SÉRIE TAB: O “APPEAL”
DA ESPESSURA, DA GERAÇÃO FINA.
Os videoporteiros Tab 7S, Tab 7, Tab Free, Tab 4,3, e o intercomunicador Tab jr. pertencem à mesma filosofia: espessura
ultrafina, teclado capacitivo, design inovador em duas cores diferentes. Moderno e elegante, Tab é fácil de combinar
e simples de instalar. A sua sobriedade, flexível e dinâmica, consegue satisfazer todas as necessidades de utilização.

Estética linear e sóbria.
Em perfeito equilíbrio entre a simplicidade e a atenção aos detalhes, o Tab
7 apresenta-se como um dispositivo
inovador, com linhas limpas. Uma moderna combinação entre rigor e sobriedade elegante.

Com Wi-Fi integrado.
Graças ao Wi-Fi integrado no videoporteiro Tab 7S, através da app
é possível receber chamadas provenientes do posto externo, fazer chamadas intercomunicantes, abrir o trinco, ativar serviços auxiliares (acender
as luzes das escadas, ativar o sistema
de rega, etc.).

Branco efeito vidro.
Especial “glass effect”. O efeito é brilhante, semelhante ao vidro, e oferece
sugestivos jogos de transparências.

7” e altíssima resolução.
O ecrã a cores LCD oferece uma visão magnificamente ampla e definida:
7” com uma resolução de 800x480
píxeis.

Teclado capacitivo e
comandos touch.

Satisfaz as exigências de
todos.

Os modelos Tab são dotados de botões rentes à superfície, em linha com
o design minimalista de todo o dispositivo. O Tab 7S dispõe ainda da funcionalidade touch: sensível e rápido,
permite ativar os comandos com um
simples toque no display.

O Tab 7 é dotado de teleloop, que
também permite a utilização aos portadores de próteses auditivas e de
auxílios tácteis destinados a facilitar o
uso dos comandos às pessoas com
limitações visuais.
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Amplo altifalante.
As suas dimensões generosas destacam-se no videoporteiro.
Desenhado para transmitir uma difusão sonora nítida e sem interferências,
restitui um som sempre perfeito, de
altíssima qualidade.

Videoporteiro Tab 7S

Videoporteiro Tab 7
Funções:
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Sinais visuais de chamada.
A ativação das funções é acompanhada por feedbacks visuais e sonoros.

Alta-voz.
Para comunicar em liberdade, sem vínculos e com toda a comodidade
das mãos livres.

Acessibilidade.
Para invisuais e portadores de próteses auditivas.

Alerta. Para enviar um pedido prioritário de assistência para os postos
da portaria.
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Atendedor de chamadas do videoporteiro.
Para gravar mensagens na ausência de resposta.
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Central de vídeo de portaria.
Para comunicações com o serviço de
portaria para avisos.

Display touch screen capacitivo.
Funções Drag & Drop.
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Wi-Fi integrado.
Para transferir a chamada para um smartphone
e tablet.

Receção de mensagens de texto.
De a central de portaria ou outros monitores.
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Para ter a casa sob controlo.

Menu gráfico com teclado capacitivo.
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Visionamento das câmaras CCTV.

Para as principais funções de videoporteiro: resposta e abertura da porta.
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Envio e receção de mensagens de texto.
De e para a central de portaria ou outros monitores.
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