VIDEOFONIE GEKOPPELD AAN UW
SMARTPHONE OF TABLET.
De nieuwe videofoon Tab 7 vult de soberheid en eenvoud van de Tab serie aan met een elegant ontwerp en vernieuwende
functies. Hij is verkrijgbaar in 2 versies: Tab 7 heeft de klassieke functies van een binnenpost videofonie en Tab 7S heeft
de bijkomende Wifi en Video Door app om de oproep naar uw smartphone af te leiden en zo de complete controle over
uw woning te garanderen, zelfs als u niet thuis bent. Een systeem naar de toekomst gericht.

Met de geïntegreerde Wifi kunt u vanuit elke
kamer in uw huis antwoorden.
De nieuwe Tab 7S binnenpost met ingebouwde Wifi kan in
real-time communiceren met smartphones of tablets dankzij
de nieuwe Video Door app. Tik éénmaal om met volledige
bewegingsvrijheid oproepen te beantwoorden vanuit elke
kamer in huis (ontvang oproepen van de buitenpost, voer
intercomgesprekken, open de deur, activeer bijkomende
functies, schakel de trapverlichting, ontvang en verstuur
tekstberichten, bekijk de opgenomen berichten).

Video Door
app, ontworpen
om u het leven
gemakkelijker te
maken.
Onmiddellijke configuratie.
Intuïtieve personaliseerbare
interface.
Beschikbaar op de site van
Vimar of op de Apple en
Google webshops.
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De videofoon beantwoorden.

De poort openen.

Er wordt aangebeld. Spreek met uw bezoeker via
uw smartphone of tablet, waar u zich ook bevindt.

Indien u afwezig bent en u wil iemand binnenlaten,
dan kan dat via uw smartphone of tablet.

Uw tuin besproeien.
Bent u weg van huis of op
vakantie, dan kan u de tuin
besproeien via uw smartphone of tablet.

Alle camera’s
bekijken.
U kunt elke uithoek van
uw woning controleren en
zien wat er gebeurt op uw
smartphone of tablet.

Intercom oproepen.
Met de Video Door app
kan u vanaf uw smartphone of tablet de Tab 7S
oproepen om ogenblikkelijk te praten met iedereen in
uw woning.
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TAB SERIE: DE VERLEIDING VAN
DE ULTRA VLAKKE GENERATIE.
De videofoon binnenposten Tab 7S, Tab 7, Tab Free, Tab 4,3’’ en de parlofoon Tab jr. zijn afkomstig uit eenzelfde
filosofie: ultra dunne lijn, capacitieve toetsen, uitzonderlijk design in twee kleuren. Modern en elegant, Tab is eenvoudig
te installeren en past zich aan alle stijlen aan. Tegelijk bescheiden, flexibel en dynamisch, voldoet hij aan de behoeften
van elke gebruiker.

Lineaire en sobere styling.
In perfect evenwicht tussen eenvoud
en aandacht voor detail komt deTab
7 over als een innovatief apparaat met
strakke en kieskeurige lijnen. Een moderne mix van strengheid en verfijnde
soberheid.

Geïntegreerde Wi-Fi
aansluiting.
Dankzij de geïntegreerde Wi-Fi van
de binnenpost Tab 7S kan u vanaf
uw smartphone oproepen van de
buitenpost ontvangen, intercomoproepen voeren, de deur openen, bijkomende functies activeren (trapverlichting, sproeier inschakelen, enz…)

Wit, glaseffect.
Twee tijdloze kleurenschema’s, gekozen om te harmoniseren met elk
interieur, benadrukken het speciale
“glaseffekt”. Het effect is sprankelend,
zoals glas, en creëert kunstzinnige
suggesties van transparantie.

7” en een zeer hoge resolutie.
De LCD-kleurenscherm biedt een
groot en perfect gedefinieerd beeld: 7’’
met een resolutie van 800x480 pixels.

Capacitief klavier en
aanraakbesturing.

Ondersteuning voor de
behoeften van iedereen.

De Tab serie heeft capacitieve toetsen
in overeenstemming met het minimalistisch ontwerp van het toestel. Tab
7S beschikt eveneens over een aanraakscherm: gevoelig en snel, hierdoor
kan men het toestel bedienen met de
vingertoppen.

De Tab 7 is uitgerust met een teleloop
zodat dragers van gehoorapparaten
het toestel kunnen gebruiken, en heeft
tactiele hulpmiddelen om de bediening
door slechtzienden te vergemakkelijken.
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Grote luidspreker.
De royale afmetingen vallen op onder
de video-intercom. Met een zo helder
en storingsvrij mogelijke audio-uitvoer
is de stemweergave altijd foutloos en
van hoge kwaliteit.

Video-intercom Tab 7S

Video-intercom Tab 7
Functies:

Visuele indicatie van de oproep.





Zonder hoorn. Om te communiceren in alle vrijheid, met de handen vrij





Toegankelijkheid.





Alarm. Gebruikers kunnen prioritaire verzoeken voor

























Om uw huis constant in de gaten te houden.





Om berichten op te nemen bij afwezigheid.



Communiceren met de huisbewaarder.





Activatie van functies vergezeld van visuele en hoorbare indicatie.

en zonder hinder.

Voor slechtzienden en dragers van een hoorapparaat.

assistentie sturen naar de huisbewaarderscentrale.

Bekijken van de CCTV camera’s.



Videofoon antwoordapparaat.



Conciergepost.



Capacitief aanraakscherm.
Drag & Drop functies.

Grafisch menu met capacitieve toetsen. Voor de belangrijkste
videofoniefuncties: antwoorden en deur openen.







Geïntegreerde Wi-Fi connectie.

Om een oproep naar smartphone of tablet door te schakelen.

Berichten ontvangen.

Vanaf de huisbewaarderscentrale of een andere binnenpost.







Ontvangen en versturen van berichten.

Vanaf en naar de huisbewaarderscentrale of een andere binnenpost.
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