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2L BUS M. VIDEO
VIDEX TITAN

SL5478N

VT
Videx Titan serien er en egenproduceret serie af udven-
dige dørtableauer.
Serien er slankere (31mm dyb) end andre Videx-produk-
ter og virker derfor mindre fremtrædende på bygningen.
Alle Videx Titan plader fås i 2mm  syrefast rustfrit  stål 
eller messing med tilhørende robuste trykknapper i 
tilsvarende materiale. Serien leveres med resopalnavne-
skilte, som let skiftes forfra. Skiltene bliver belyst med 
strømbesparende LED-belysning. 

Telefonen
SL5478N indgår i Eclipse serien. Telefonen har et kom-
pakt design, produceret i hvid ABC plast. Telefonen er 
udstyret med en højkvalitets 3,5” TFT LCD farveskærm. 
Kameraet der anvendes i dørtableauet  er udstyret med 
et avanceret Dag/Nat kamera som gør at telefonen viser 
farvebillede om dagen og sort/hvid om natten, hvor in-
frarødt lys belyser den besøgende. Telefonen har indstil-
lingsmuligheder af tale, opkaldstone- og længde samt 
justering af skærm.

Features
Videx Titan kan leveres med en bred vifte af funktioner, 
og kan tilpasses den enkeltes behov. Ud over trykknap-
per og forstærker kan tableauet leveres med kamera, 
kodetastatur, nøglebrikslæser eller kundespecificeret øn-
sker. Tableuet leveres fortrådet og klar til opsætning. 
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Videx Danmark

Dobbeltrække dørtableau i børstet stål med 
forstærker og kamera.

Dobbeltrække dørtableau i børstet stål med 
forstærker og kamera.
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2L BUS M. BRIKLÆSER OG KAMERA
VIDEX TITAN

SL5478N

VT
Videx Titan serien er en egenproduceret serie af udven-
dige dørtableauer.
Serien er slankere (31mm dyb) end andre Videx-produk-
ter og virker derfor mindre fremtrædende på bygningen.
Alle Videx Titan plader fås i 2mm  syrefast rustfrit  stål 
eller messing med tilhørende robuste trykknapper i 
tilsvarende materiale. Serien leveres med resopalnavne-
skilte, som let skiftes forfra. Skiltene bliver belyst med 
strømbesparende LED-belysning. 

Telefonen
SL5478N indgår i Eclipse serien. Telefonen har et kom-
pakt design, produceret i hvid ABC plast. Telefonen er 
udstyret med en højkvalitets 3,5” TFT LCD farveskærm. 
Kameraet der anvendes i dørtableauet  er udstyret med 
et avanceret Dag/Nat kamera som gør at telefonen viser 
farvebillede om dagen og sort/hvid om natten, hvor in-
frarødt lys belyser den besøgende. Telefonen har indstil-
lingsmuligheder af tale, opkaldstone- og længde samt 
justering af skærm.

Features
Videx Titan kan leveres med en bred vifte af funktioner, 
og kan tilpasses den enkeltes behov. Ud over trykknap-
per og forstærker kan tableauet leveres med kamera, 
kodetastatur, nøglebrikslæser eller kundespecificeret øn-
sker. Tableuet leveres fortrådet og klar til opsætning. 
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Videx Danmark

Dobbeltrække dørtableau i børstet stål med 
forstærker, kamera og briklæser.


