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Features
• Area of application: External building and apartment doors,
offices, nursing homes, children's rooms, prisons and hotel rooms
• Features: Picture appears by a push of a button
• For door thickness: 38–110 mm
• Version: Camera: 0.3 megapixel CMOS,, Screen: 3.2" TFT, batteries:
2 AAA (can be switched on approx. 600 times)
• Diameter: 14–22 mm mm
• Dim. (W x D x H): 125 x 15 x 68 mm
• 105° vision
Supplied with
1 Screen
1 Camera (CMOS)
2 AAA batteries
1 Mounting tool
Fixing material
Đặc tính
• Ứng dụng: Cao ốc và căn hộ, văn phòng, khách sạn,...
• Đặc tính: Nhấn nút để mở màn hình
• Cho cửa dày: 38-110 mm
• Loại: Camera: 0.3 megapixel CMOS,, Màn hình:
3.2" TFT, pin: 2 AAA (có thể dùng xấp xỉ 600 times)
• Đường kính:14–22 mm
• Kích thước (R x S x C): 125 x 15 x 68 mm
• Góc nhìn 105°
Trọn bộ gồm
1 màn hình
1 camera (CMOS)
2 pin AAA
1 cờ lê
Vít

Features
• Area of application: External building and apartment doors,
offices, nursing homes, children's rooms, prisons and hotel rooms
• Features: door bell function with automatic picture recording (in
colour), camera with infrared function (in black and white), image
memory function on micro SD card, picture appears by a push of a
button, video function
• For door thickness: 38-70 mm
• Version: Camera: 0.3 megapixel/infrared function, infrared wavelength:
940 nm, Screen: 3.5" TFT, micro SD memory card (TF)
max. 8 GBbatteries: 4 AA (can be switched on approx. 2000 times)
• Diameter: 14-26 mm
• Dim. (W x D x H): 135 x 25 x 86 mm
• 110° vision
Supplied with
1 Screen
1 Camera
1 Micro SD memory card 512 MB
4 AA batteries
1 Mounting tool
Fixing material
Đặc tính
• Ứng dụng: Cao ốc và căn hộ, văn phòng, khách sạn,...
• Đặc tính: Chức năng chuông cửa và tự động ghi hình (hình màu),
camera hồng ngoại (trắng và đen), lưu trữ hình ảnh qua thẻ nhớ
micro SD, nhấn nút để xem màn hình hoặc quay phim
• Cho cửa dày: 38-70 mm
• Loại: Camera: 0.3 megapixel/hồng ngoại, bước sóng hồng ngoại:
940 nm, Màn hình: 3.5" TFT, thẻ nhớ micro SD (TF) tối đa 8 GB 4
pin AA (thời gian sử dụng xấp xỉ 2000 lần)
• Đường kính: 14-26 mm
• Kích thước (R x S x C): 135 x 25 x 86 mm
• Góc nhìn 110°
Trọn bộ gồm
1 màn hình
1 camera
1 thẻ nhớ Micro SD 512 MB
4 pin AA
Vít

Digital door viewer 3.2" TFT
Mắt thần điện tử màn hình 3.2" TFT

Digital door viewer 3.5" TFT
Mắt thần điện tử 3.5" TFT

959.23.040Digital door viewer
Mắt thần điện tử

Cat. No.
Mã số

959.23.050Digital door viewer with infrared camera
Mắt thần với camera hồng ngoại

Cat. No.
Mã số

Packing : 1 set
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ

Packing : 1 set
Tiêu chuẩn đóng gói: 1 bộ


