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Eigenschappen
De “Digital Door Viewer” is niet alleen ontworpen om de traditionele deurkijker te vervangen maar ook om meer veiligheid in
huis te brengen. Via de camera kunt u duidelijk op het 3,5 inch
LCD scherm zien wie er voor uw deur staat. Op deze manier
komt u niet voor verrassingen te staan. Dit is wel zo veilig. De
“Digital Door Viewer” is erg makkelijk te bedienen: een druk op
de knop is voldoende.
Toepassingen
De “Digital Door Viewer” is te gebruiken op de voordeur van
een woning, in een ziekenhuis, in een verzorgingstehuis maar
ook op een hotelkamerdeur. U kunt de camera ook aan de binnenkant van een deur monteren. Op deze manier is de “Digital
Door Viewer” te gebruiken in een kinderkamer maar ook in een
gevangenis.
Voordelen “Digital Door Viewer”
· Een druk op de knop is voldoende om het scherm te
activeren.
· Het 3,5 inch LCD scherm geeft een goed en duidelijk beeld.
· Heeft een goed beeld van wie er voor uw deur staat.
Ongeacht lengte of afstand.
· Het LCD scherm is ook goed afleesbaar door kinderen
en minder validen.
· Makkelijk te installeren of te vervangen i.p.v. een traditionele
deurspion.
· Batterijen zijn makkelijk te vervangen.
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Features

Binnen- en buitenzijde

The “Digital Door Viewer” has not only been designed to replace the traditional peephole, but
also to increase safety at home.

- Inside & outside - Innere und äußere

Applications

The “Digital Door Viewer” can be used on the front door of a home, in hospital room doors, in
doors in homes for the elderly as well as in hotel room doors. You can also mount the camera
in such a way so as to look inside rather than outside. This enables you to use the “Digital
Door Viewer” in a child’s bedroom or in prison cells.

Advantages of “Digital Door Viewer”
· It only takes one press of the button to activate the screen.
· The 3.5” LCD screen provides a good and clear picture.
· You get a good view of who is standing in front of your door. Regardless of
height or distance.
· The LCD screen also presents a clear image to children and less abled
people.
· Easy to install or to replace a traditional peephole.
· Batteries are easy to replace.
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Eigenschaften

Der “Digital Door Viewer” wurde nicht nur entworfen, um den herkömmlichen Türspion zu
ersetzen, sondern auch, um Ihr Haus sicherer zu machen.

Anwendungen

Der “Digital Door Viewer” kann an Eingangstüren von Wohnungen, in Krankenhäusern, in
Betreuungsheimen oder auch an Hotelzimmertüren verwendet werden. Sie können die
Kamera auch an der Innenseite einer Tür montieren. So können Sie den “Digital Door Viewer”
in einem Kinderzimmer oder auch in einer Haftanstalt einsetzen.

Die Vorteile des “Digital Door Viewers”
- Ein Knopfdruck reicht aus, um den Bildschirm zu aktivieren.
- Der 3,5-Zoll-LCD-Bildschirm zeigt ein gutes und klares Bild.
- Sie können gut erkennen, wer vor Ihrer Tür steht. Der Abstand spielt dabei
keine Rolle.
- Der LCD-Bildschirm kann auch von Kindern und Menschen mit Behinderungen gut abgelesen werden.

- Einfach zu installieren und anstelle eines herkömmlichen Türspions
anzubringen.
- Die Batterien sind einfach auszutauschen.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIE VOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabriek te Amsterdam onder dossiernummer
33260340. Een exemplaar van deze voorwaarden is bijgevoegd of wordt u op aanvraag
gratis toegezonden. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk door ons afgewezen.
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Bekijk hoek:
Finish:		
Formaat:		
Gewicht:		
Deurdikte:
Diameter spion:
Senor:		
Stroombron:

110 graden
RVS look
135(w)x86(h)25(d)
345 Gr.
38 - 72 mm
14 - 22 mm
0.3 Mega Pixel CMOS
4AA batterij incl.
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Viewing angle:
Finish:		
Size:		
Weight:		
Door thickness:
Diameter peephole:
Senor:		
Powered by:		

6

110 graden
RVS look
135(w)x86(h)25(d)
345 Gr.
38 - 72 mm
14 - 22 mm
0.3 Mega Pixel CMOS
4AA battery incl.

51

53

86

DE
Sichtwinkel:		
Finish:		
Abmessungen:
Gewicht:		
Türstärke:		
Durchmesser:
Senor:		
Stromquelle:		

110 graden
Edelstahl-Look
135(w)x86(h)25(d)
345 Gr.
38 - 72 mm
14 - 22 mm
0.3 Mega Pixel CMOS
4AA Batterij incl.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten
zijn de METAALUNIE VOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel en Fabriek te Amsterdam onder dossiernummer 33260340.
Een exemplaar van deze voorwaarden is bijgevoegd of wordt u op aanvraag gratis toegezonden. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk door ons afgewezen.
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