Dotykové ovládací panely Control4® řady T3

Nástěnný dotykový 7" ovládací panel Control4 řady T3-7 (C4-WALL7-BL - černý, C4-WALL7-WH - bílý)
Nástěnný dotykový 10" ovládací panel Control4 řady T3-10 (C4-WALL10-BL - černý, C4-WALL10-WH - bílý)
Nástěnné dotykové ovládací panel Control4 řady T3 poskytují stále dostupný, pohodlný a jednoduchý způsob ovládání všech technologií vašeho domu
nebo firmy. Díky mimořádně elegantnímu štíhlému designu s celoskleněným povrchem a grafice ve vysokém rozlišení vypadají tyto panely skvěle při
instalaci na kteroukoliv zeď. Všechny typy obsahují video interkom ve vysokém rozlišení, a audio interkom s mimořádně čistým zvukem pro komunikaci
mezi místnostmi domu, nebo s návštěvníkem u dveří.
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Panely série T3 se dodávají v rozměru 7" a 10" a poskytují okamžitý, trvale dostupný a elegantní způsob ovládání vašeho domu.
Kamera s vysokým rozlišením, mikrofon a reproduktory s vynikajícím věrným zvukem zajišťují skvělý zážitek při používání interkomu v panelech.
Jasný obraz a dvaapůlkrát vyšší rozlišení obrazu než předchozí modely.
Extrémně rychlý a s okamžitou odezvou — až 20x rychlejší než předchozí modely.
Možnost instalace téměř kamkoliv díky široké variabilitě napájení (230V/PoE), a datového připojení (Ethernet a WiFi).
Integrován video interkom kompatibilní s dveřními stanicemi Control4 C4-DSC-EN, ( 2N, Siedle – konzultujte dostupnost a typ), dotykovými
panely Control4 série T3 (C4-TT7) a předchozí modely C4-TW7CO, C4-TSMC7.
Integrován audio interkom kompatibilní s dveřními stanicemi Control4 a dotykovými panely Control4 série T3 (C4-TT7) a předchozí modely (C4TW7CO, C4-TSMC7, C4-TSWMC5, C4-TSWMC7).
Jednoduchý upgrade na použití panelů řady T3 Series – panely jsou plně kompatibilní s instalační krabicí předchozích modelů dotykových panelů.
Dostupné v leskle bílé a černé barvě.

Nástěnné dotykové ovládací panel Control4 řady T3
Objednací kódy

C4-TT7-BL, C4-TT7-WH, C4-TT10-BL, C4-TT10-WH
Parametry
Rozlišení: 1280 × 800

Displej

Kapacitní dotykový
Kamera: 720p
Ethernet nebo WiFi (802.11 g/n [2.4 GHz])
Poznámky:
(1) 802.11b nepodporuje funkci video interkom.

Připojení

(2) WiFi verze N je doporučeno pro video interkom. Rychlost
odezvy a rozlišení obrazu závisí na počtu panelů, na které se
vytváří spojení.
Parametry prostředí

Pracovní teplota

0˚ ~ 40˚C

Skladovací teplota

0˚ ~ 40˚C

Rozměry (Š × V × H)

Verze 7" : 175 × 127 × 13 mm
Verze 10" : 239 × 165 × 13 mm

Hmotnost (s inst. krabicí)

Verze 7" : 0.41 kg
Verze 10" : 0.68 kg

Přepravní hmotnost

Verze 7" : 0.68 kg
Verze 10" : 0.95 kg

Pro podrobné informace navštivte: ctrl4.co/docs
Přenosná verze dotykového panelu 7“ – podklady viz samostatný katalogový list.
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Šablona nástěnných panelů série T3
Poznámka: Při tisku musí být nastaven rozměr originálu, bez zmenšení/zvětšení

Velikost panelu 10"

239 × 165 mm
Velikost panelu 7"
50 mm

175 × 127 mm

28 mm

66.5 mm

34.5 mm

Instalační krabice zápustná

31 mm

47 mm

