Přenosné dotykové obrazovky Control4® série T3

Přenosné dotykové obrazovky Control4® série T3
(C4-TT7-1-BL, C4-TT7-1-WH, C4-TT7-1-RD, C4-TT10-BL, C4-TT10-WH)
Přenosné dotykové obrazovky Control4® série T3 vám umožňují snadno, pohodlně a na dálku ovládat veškerou technologii u vás doma nebo
ve firmě. Tato přenosná obrazovka se může pyšnit novým designem a omračujícím vysokým rozlišením. Bude se krásně vyjímat jak na kuchyňské
lince, tak i v obýváku u vás na klíně. Tento model obsahuje HD video interkom a audio interkom s mimořádně čistým zvukem, díky kterým
můžete pohodlně komunikovat mezi místnostmi domu nebo s návštěvníky u dveří.
• Obrazovky série T3 se dodávají v rozměru 7" a 10“ vám umožňují snadno a elegantně ovládat domov na dálku.
•
•
•
•
•
•
•

HD kamera spolu s mikrofonem a reproduktory zajišťuje nejlepší zážitek z používání video interkomu.
Jasný obraz a 2,5krát vyšší rozlišení obrazu než předchozí modely.
Extrémně rychlé obrazovky s okamžitou odezvou jsou až 16krát rychlejší než předchozí dotykové obrazovky.
Obrazovky jsou flexibilní a přenosné, ale také je můžete mít umístěné v držáku.
Obrazovky mohou být připojeny drátově, nebo bezdrátově pomocí technologie Wireless-N či 0/100 ethernetu.
Napájení lze řešit AC napájecím adaptérem, technologií PoE (Power over Ethernet) nebo vnitřní baterií.
Video interkom je kompatibilní s následujícími dveřními stanicemi a dotykovými obrazovkami: dveřní stanice (C4-DSC-EN) a dveřní
stanice DS2 (C4-DS2), vestavné dotykové obrazovky série T3 (C4-WALL7, C4-WALL10) a starší dotykové obrazovky (C4-TW7CO, C4TSMC7).
• Audio interkom je kompatibilní se starší dveřní stanicí (C4-DSC-EN), dveřní stanicí DS2 (C4-DS2) a následujícími dotykovými obrazovkami:
vestavné dotykové obrazovky série T3 (C4-WALL7, C4-WALL10) a starší dotykové obrazovky (C4-TW7CO, C4-TSMC7, C4-TSWMC5, C4TSWMC7).
• Obrazovky jsou dostupné v lesklé bílé, černé nebo červené barvě (pouze 7" model).

Přenosné dotykové obrazovky Control4®
Produktové kódy

C4-TT7-1-BL, C4-TT7-1-WH, C4-TT7-1-RD, C4-TT10-BL, C4-TT10-WH)
Vlastnosti
obrazovky: 1280 × 800

Rozlišení

kapacitní dotykový
Kamera: 720p
Ethernet nebo WiFi (802.11 g/n [2,4
GHz]) Poznámky:
(1) 802.11b nepodporuje video interkom.

Síť

(2) Pro fungování video interkomu se doporučuje Wireless-N. Na čím více zařízení je vysílán video interkom, tím je
odezva pomalejší a rozlišení obrazu horší.
Baterie

7": 3 100 mAh Li-ion
10": 7 000 mAh Li-ion
PoE (IEEE802.3af)

Napájení

100 VAC ~ 240 VAC, 50–60 Hz
Včetně mezinárodních napájecích adaptérů.

Připojení napájecí stanice

•
•
•

Ethernet
PoE
Stejnosměrné napájení

Montáž

držák nebo přenosný

Provozní teplota

0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F)

Provozní podmínky

Skladovací teplota

0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F)

Rozměry (Š × V × H)

7" dotyková obrazovka: 7,0" × 5,1" × 0,75" (178 × 130 × 19 mm); 10" dotyková obrazovka: 9,65" × 6,77" × 0,91" (215 mm × 109
mm × 23 mm)

Hmotnost

7" napájecí stanice: 4,17" × 3,11" × 2,21" (106 × 79 × 56 mm); 10" napájecí stanice: 4,53" × 4,02" × 2,60" (115 mm × 102 mm × 66
7" dotyková obrazovka: 0,32 kg (0,7 lb); 10" dotyková obrazovka: 0,60 kg (1,35 lb)
7" napájecí stanice: 0,36 kg (0,8 lb); 10" napájecí stanice: 0,46 kg (1,05 lb)

Plánování instalace
•
•
•
•
•

Ujistěte se, že napájecí stanici lze umístit poblíž zásuvky a silného WiFi signálu.
Chcete-li dosáhnout nejspolehlivějšího připojení, propojte napájecí stanici ethernetovým kabelem.
Ujistěte se, že WiFi nebo ethernetové připojení dotykové obrazovky je ve stejné síti jako řídicí jednotka a že signál je silný.
K používání interkomu je vyžadován agent Komunikace.
Před použitím nabíjejte dotykovou obrazovku alespoň šest hodin.

Více informací o produktu
se dozvíte na ctrl4.co/t3series
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