XS

Novo VEO-XS
Mais pequeno. Mais simples. Mais segurança.
Mais “indispensável?”

Ecrã TFT Panorâmico
a cores 4,3” 16:9

Ligação automática da câmara
da botoneira de rua
Ativa funções adicionais
como abertura de uma segunda
porta, acender luzes adicionais, etc.

Abertura de portas e
chamada ao porteiro

Controlo de volume

MENU OSD para ajuste dos
parâmetros internos

3 LEDS de estado:
Fixo: monitor em repouso
Piscar: Função não incomodar ativada.
Em conversa
Em modo “doormatic” (abertura de
porta automática ao receber uma
chamada, ideal para negócios)

Ativa / Desativa a comunicação

MENU OSD NO ECRÃ

REFERÊNCIAS

- Confirma a seleção e ativa a função.

9408

MONITOR VEO-XS DUOX

- Selecionamos opção prévia do menu.

9407

CONECTOR MONITOR VEO-XS

- Marcamos a seguinte opção do menu.
- Voltamos o ecrã anterior ou stand-by.
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9431

KIT VIDEO VEO-XS 1/L
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KIT VIDEO MEMOVISION 1/L
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Monitor: 125x165x21.
Montagem saliente.
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ACESSÓRIOS

MAIS SIMPLES

MAIS “INDISPENSÁVEL?”

VEO-XS prescinde dos auriculares para facilitar a

VEO-XS é a evolução do nosso monitor mais

comunicação em modo mãos livres, de maneira

‘indispensável’.

simples e intuitiva.

MAIS PEQUENO

Uma opção quase imprescindível para os usuários

O novo VEO-XS reduz as suas dimensões até se tornar no

Manuseia-se apenas com um dedo, sendo como tal,

que desejam optar pela imagem, desfrutando

extra cómodo e extra-simples de usar.

simplicidade, do serviço e da comodidade da sua

nosso monitor “Extra Small”, pequeno e extraplano.

da

tecnologia mãos livres.
Assim, responder a uma chamada e iniciar uma

O seu reduzido tamanho, unido à grande qualidade dos

conversa é tão simples como premir um botão.

seus materiais e acabamentos, transformam este monitor

Tecnologia DUOX. Disponível em tecnologia DUOX
(a solução digital criada pela Fermax em 2 fios não

no complemento ideal para qualquer vivenda moderna e

Além disso, seu menu OSD e a disposição dos botões

polarizados), VEO-XS também é mais simples nos

funcional, integrando-se e proporcionando um toque de

permitem aceder a qualquer uma das suas funções

aspetos técnicos, simplificando muito a instalação,

qualidade a qualquer espaço da casa.

utilizando um único dedo.

cabos e programação do monitor.

Pequeno em tamanho e grande em prestações.
O novo VEO-XS inclui todos os elementos que procura

Controlo de volume

MAIS SEGURANÇA

num videoporteiro com ecrã panorâmico a cores de 4,3
polegadas: tecnologia mãos livres, controlo de volume de

O monitor armazena até 150 imagens,

chamada e de conversação, ligação automática, controlo de

indicando a data e hora em que foram tiradas.

imagem, seleção de melodias e modo silêncio.
Quando o limite máximo for atingido, ao tirar uma
nova foto, a primeira será apagada.

XS

O visor indica sempre se existem fotos não exibidas
ou se a data/hora não está configurada.

