
 

AIKO new                    
4.3” έγχρωµη OSD οθόνη 
µε ενδείξεις εντολών επί της 
οθόνης 

Soft-touch τεχνολογία 

∆ιαχείριση έως 8 κλήσεων ενδο-
επικοινωνίας µέσω OSD µενού 

Ποιοτικά υλικά 

Επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση 
(µε χρήση ειδικού κουτιού) 

Υποδοµή βοηθήµατος ακοής 

Ποιοτικά υλικά, εξελιγµένες λειτουργίες, µικρές διαστάσεις.  

Η νέα θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης Aiko   
είναι διαθέσιµη σε δύο χρωµατισµούς, µαύρη και άσπρη,  
για κάθε προτίµηση. ∆ιακρίνεται από τον ‘καθαρό’ και  
µικρών διαστάσεων σχεδιασµό της. Κάθε λειτουργία της  
πραγµατοποιείται µε ένα άγγιγµα: αυτό είναι το πλεονέκτηµα  
της soft-touch τεχνολογίας που αφήνει τις γραµµές της άθικτες  
και ενεργοποιεί τις λειτουργίες κλήσης, ήχου, κλειδαριάς και  
άλλων συµπληρωµατικών λειτουργιών, όπως οι διάφοροι  
ήχοι κλήσης, ένδειξη ανοικτής πόρτας, δεύτερη ηλεκτρική 
κλειδαριά και ενεργοποίηση φώτων κλιµακοστασίου.  
Η έγχρωµη 4.3” ιντσών OSD οθόνη διασφαλίζει εξαιρετική 
εικόνα από όλες τις γωνίες. Το menu λειτουργιών είναι εύκολο 
στη χρήση µε φιλικά προς το χρήστη εικονίδια, και είναι 
προσβάσιµο κάθε στιγµή, ακόµη και κατά τη διάρκεια µιας 
κλήσης, για τη ρύθµιση ήχου, έντασης, αντίθεσης, χρώµατος και 
φωτεινότητας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
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Display Microphone 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σίγαση εντός 
 

160 

29,7 

130 
∆ιαστάσεις 
(Π x Υ x Β) mm 

Αυτόµατο άνοιγµα πόρτας 

ενεργοποιηµένο 
Video-µήνυµα 
 
Στο σπίτι/εκτός 
Κύρια πόρτα ανοικτή 
∆εύτερη πόρτα ανοικτή 

Άνοιγµα πόρτας 

Χειριστήριο joypad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αυτο-ενεργοποίηση Κλήση Σίγαση Άνοιγµα δεύτερης πόρτας 
θυρωρού  

Πλήκτρο ήχου  
 
Πιέστε το πλήκτρο αφού λάβετε κλήση για   
ανοικτής ακρόασης επικοινωνία ήχου µε την είσοδο.  
Κρατήστε το  πατηµένο για δύο τουλάχιστον 
δευτερόλεπταto για ενεργοποίηση της  PTT (Push to 
Talk) λειτουργίας και αλλαγή από αµφίδροµη (full-
duplex) σε µονόδροµη (half-duplex) επικοινωνία. 
Τότε η επικοινωνία γίνεται όπως σε ένα walkie-
talkie.Η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόµατα όταν 
δυνατοί εξωτερικοί ήχοι αποτρέπουν τη σωστή 
επικοινωνία µε την είσοδο. 
 

ΕΓΧΡΩΜΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  
1716/1* Aiko hands-free έγχρωµη θυροτηλεόραση 4.3” OSD 

Μαύρη πρόσοψη. 

1716/2* Aiko hands-free έγχρωµη θυροτηλεόραση 4.3” OSD 
Λευκή πρόσοψη. 

1706/2 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
1716/60* Κουτί χωνευτής τοποθέτησης µε ένα µαύρο και ένα άσπρο πλαίσιο 

1716/50* Επιτραπέζια βάση 
 
 
 
 
 

Χρώµα.  * Σύντοµα διαθέσιµο: επικοινωνήστε µε τον πωλητή σας για διαθεσιµότητα.   

 

 
  


