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VIDEX DELUXE

Videx Danmark

VD
Videx Deluxe serien er en egenproduceret serie af udven-
dige dørtableauer.
Serien er slankere (34mm dyb) end andre Videx-produk-
ter og virker derfor mindre fremtrædende på bygningen.
Alle Videx Deluxe 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
924 er en svartelefon lavet i hvid ABS plast med rør og 
en trykknap. Telefonen ringes op via en 12VAC brummer. 
Telefonen fås med natafbryder (924M) således den kan 
gøres lydløs.

Features
Videx Deluxe kan leveres med en bred vifte af funktioner, 
således den kan tilpasses den enkeltes behov. Ud over 
trykknapper og forstærker kan tableauet leveres med 
kamera, kodetastatur, nøglebrikslæser eller kundespeci-
ficerede ønsker. 

924 924M

Enkeltrække dørtableau med LED-belyste resopal navne-
skilte til udvendig montering.

Dobbeltrække dørtableau med LED-belyste 
resopal navneskilte til udvendig montering.
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2L BUS
VIDEX DELUXE

Videx Danmark

VD
Videx Deluxe serien er en egenproduceret serie af udven-
dige dørtableauer.
Serien er slankere (34mm dyb) end andre Videx-produk-
ter og virker derfor mindre fremtrædende på bygningen.
Alle Videx Deluxe 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
3171B er en svartelefon lavet i hvid ABS plast med rør og 
to trykknapper , døråbning og serviceknap, som  blandt 
andet kan bruges til lystænding i trappeopgang. Telefo-
nen har to forskellige opkaldslængder og tre lydniveauer. 
Telefoner fås med natafbryder således at telefonen kan 
gøres lydløs.

Features
Videx Deluxe 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. 

3171B 3172B

Enkeltrække dørtableau med LED-belyste resopal navne-
skilte til udvendig montering.

Dobbeltrække dørtableau med LED-belyste 
resopal navneskilte til udvendig montering.



74
23,5

1
6

4

© Videx Danmark | Hammershusgade 15 | 2100 København  | + 45 3929 8000 | videx@videx.dk

2L BUS HÅNDFRI
VIDEX DELUXE

Videx Danmark

VD
Videx Deluxe serien er en egenproduceret serie af udven-
dige dørtableauer.
Serien er slankere (34mm dyb) end andre Videx-produk-
ter og virker derfor mindre fremtrædende på bygningen.
Alle Videx Deluxe 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
5178N er en håndfri svartelefon lavet i hvid ABS plast til 
overflademontering. 
Fra telefonen er der mulighed for aktivering af tale, 
døråbning og lystænding. Kunden kan selv ændre 
lydstyrken og ringetonen, og har også mulighed for at 
aktivere natafbryder således at telefonen gøres lydløs.

Features
Videx Deluxe 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. 

5178N

Enkeltrække dørtableau med LED-belyste resopal navne-
skilte til udvendig montering.

Dobbeltrække dørtableau med LED-belyste 
resopal navneskilte til udvendig montering.
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2L BUS M. VIDEO
VIDEX DELUXE

Videx Danmark

SL5478N

VD
Videx Deluxe serien er en egenproduceret serie af udven-
dige dørtableauer.
Serien er slankere (34mm dyb) end andre Videx-produk-
ter og virker derfor mindre fremtrædende på bygningen.
Alle Videx Deluxe 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 Deluxe 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. 

Dobbeltrække dørtableau i børstet stål med 
forstærker, kamera og nøglebriklæser.
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2L BUS M. VIDEO
VIDEX DELUXE

Videx Danmark

SL5478N

VD
Videx Deluxe serien er en egenproduceret serie af udven-
dige dørtableauer.
Serien er slankere (34mm dyb) end andre Videx-produk-
ter og virker derfor mindre fremtrædende på bygningen.
Alle Videx Deluxe 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 Deluxe 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. 

Dobbeltrække dørtableau i børstet stål med 
forstærker og kamera.

130
34,5

1
6

4



130
34,5

1
6

4

© Videx Danmark | Hammershusgade 15 | 2100 København  | + 45 3929 8000 | videx@videx.dk

2L BUS M. VIDEO
VIDEX DELUXE

Videx Danmark

SL5478N

VD
Videx Deluxe serien er en egenproduceret serie af udven-
dige dørtableauer.
Serien er slankere (34mm dyb) end andre Videx-produk-
ter og virker derfor mindre fremtrædende på bygningen.
Alle Videx Deluxe 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 Deluxe 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. 

Dobbeltrække dørtableau i messing med forstærker, 
kamera og nøglebriklæser.
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2L BUS M. VIDEO
VIDEX DELUXE

Videx Danmark

SL5478N

VD
Videx Deluxe serien er en egenproduceret serie af udven-
dige dørtableauer.
Serien er slankere (34mm dyb) end andre Videx-produk-
ter og virker derfor mindre fremtrædende på bygningen.
Alle Videx Deluxe 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 Deluxe 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. 

Dobbeltrække dørtableau i børstet stål med 
forstærker og kamera.
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Dobbeltrække dørtableau i messing stål med 
forstærker, briklæser og kamera.
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2L BUS M. VIDEO
VIDEX DELUXE

Videx Danmark

SL5478N

VD
Videx Deluxe serien er en egenproduceret serie af udven-
dige dørtableauer.
Serien er slankere (34mm dyb) end andre Videx-produk-
ter og virker derfor mindre fremtrædende på bygningen.
Alle Videx Deluxe 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 Deluxe 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. 

Enkeltrække dørtableau i børstet stål med 
forstærker og kamera.
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2L BUS M. VIDEO
VIDEX DELUXE

Videx Danmark

SL5478N

VD
Videx Deluxe serien er en egenproduceret serie af udven-
dige dørtableauer.
Serien er slankere (34mm dyb) end andre Videx-produk-
ter og virker derfor mindre fremtrædende på bygningen.
Alle Videx Deluxe 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 Deluxe 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. 

Enkeltrække dørtableau i børstet stål med 
forstærker, kamera og nøglebriklæser.
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2L BUS M. VIDEO
VIDEX DELUXE

Videx Danmark

SL5478N

VD
Videx Deluxe serien er en egenproduceret serie af udven-
dige dørtableauer.
Serien er slankere (34mm dyb) end andre Videx-produk-
ter og virker derfor mindre fremtrædende på bygningen.
Alle Videx Deluxe 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 Deluxe 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. 

Enkeltrække dørtableau i messing med 
forstærker og kamera.
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2L BUS M. VIDEO
VIDEX DELUXE

Videx Danmark

SL5478N

VD
Videx Deluxe serien er en egenproduceret serie af udven-
dige dørtableauer.
Serien er slankere (34mm dyb) end andre Videx-produk-
ter og virker derfor mindre fremtrædende på bygningen.
Alle Videx Deluxe 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 Deluxe 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. 

Enkeltrække dørtableau i messing med 
forstærker, kamera og nøglebriklæser.
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2L BUS M. VIDEO
VIDEX DELUXE

Videx Danmark

SL5478N

VD
Videx Deluxe serien er en egenproduceret serie af udven-
dige dørtableauer.
Serien er slankere (34mm dyb) end andre Videx-produk-
ter og virker derfor mindre fremtrædende på bygningen.
Alle Videx Deluxe 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 Deluxe 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. 

Enkeltrække dørtableau i børstet stål med 
forstærker, kamera og nøglebriklæser.

Enkeltrække dørtableau i messing med 
forstærker og kamera.
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2L BUS M. VIDEO
VIDEX DELUXE

Videx Danmark

SL5478N

VD
Videx Deluxe serien er en egenproduceret serie af 
dørtableauer.
Videx Deluxe tableauer produceres i 2mm syrefast rust-
frit  stål med tilhørende robuste trykknapper i tilsvaren-
de materiale. Serien leveres med resopalnavneskilte, 
som let skiftes forfra. Skiltene bliver belyst med strøm-
besparende 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 Deluxe 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. 

Enkeltrække dørtableau i messing med 
forstærker og kamera.
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2L BUS M. VIDEO
VIDEX DELUXE

Videx Danmark

SL5478N

VD
Videx Deluxe serien er en egenproduceret serie af 
dørtableauer.
Videx Deluxe tableauer produceres i 2mm messing med 
tilhørende robuste trykknapper i tilsvarende materiale. 
Serien leveres med resopalnavneskilte, 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 Deluxe 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. 

Enkeltrække dørtableau i messing med 
forstærker og kamera.
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SL5478N

VD
Videx Deluxe serien er en egenproduceret serie af 
dørtableauer.
Videx Deluxe tableauer produceres i 2mm kobber med 
tilhørende robuste trykknapper i tilsvarende materiale. 
Serien leveres med resopalnavneskilte, 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 Deluxe 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. 

Enkeltrække dørtableau i messing med 
forstærker og kamera.


