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CLASSE 100
Nová řada video telefonů

Classe 100
Wi-Fi

Classe 100 
Standard

Classe 100 
Basic

obj. č. 344682

obj. č. 344672 obj. č. 344652
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Nová řada audio telefonů
CLASSE 100

Classe 100  

Standard

Classe 100  

Standard-handset

obj. č. 344292

obj. č. 344282



Integrace mechanických 
a dotykových ovládacích 
prvků.
Nový kolébkový spínač pro přijmutí a ukončení 
hovoru a dotyková tlačítka pro ostatní funkce.

Tenký a minimalistický
Moderní lehký design, tenký a odolný: 
to je charakteristika nových telefonů 
Classe 100.
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Stolní instalace

Dotyková tlačítka

Sepnutí el. zámku

Aktivace kamery 
a vstupního panelu 

Sepnutí osvětlení schodiště

Konfigurovatelná dotyková 
tlačítka pro spínání 
přídavné zátěže nebo 
interkom (jen provedení 
Standard a Wi-Fi).

Mechanický  
kolébkový spínač
Přijmutí hovoru Dotykové vodicí prvky

Mechanický 
kolébkový spínač
Odmítnutí/ukončení 
hovoru

LED kontrolky

Wi-Fi stav připojení

Vypnutí vyzvánění
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2VODIČOVÝ SYSTÉM

Classe 100 audio a video telefony

CLASSE 100 – VIDEO TELEFONY
Možnosti jednotlivých modelů viz tabulka na následující straně.

Obj. č. Popis

344682 Classe 100 Wi-Fi – video telefon s možností přesměrování volání na 
mobilní telefon, obrazovkou 5“ a čtyřmi konfigurovatelnými funkčními 
tlačítky, provedení hands-free – barva bílá

344672 Classe 100 Standard – video telefon s obrazovkou 5“ a čtyřmi  
konfigurovatelnými funkčními tlačítky, provedení hands-free – barva bílá

344652 Classe 100 Basic – video telefon s obrazovkou 5“,  
provedení hands-free – barva bílá

CLASSE 100 – AUDIO TELEFONY
Možnosti jednotlivých modelů viz tabulka na následující straně.

Obj. č. Popis

344282 Classe 100 Standard – audio telefon se čtyřmi konfigurovatelnými 
funkčními tlačítky, provedení hands-free – barva bílá

344292 Classe 100 Standard-handset – audio telefon se čtyřmi  
konfigurovatelnými funkčními tlačítky, provedení se sluchátkem –  
barva bílá

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č. Popis

344692 Stojan pro stolní montáž, způsob použití s jednotlivými telefony viz tabulka
na následující straně

2VODIČOVÝ SYSTÉM

344672344682

344652

344282

344692

344292
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2VODIČOVÝ SYSTÉM

Classe 100 audio a video telefony
2VODIČOVÝ SYSTÉM

Barevný LCD displej 5” (16:9) 5” (16:9) 5” (16:9)

Hands-free
Dostupné v sadě 364614 364612 364613 364232 364231

Instalace
nástěnná /

stolní 
(2x 344692)

nástěnná /
stolní 

(2x 344692)

nástěnná /
stolní 

(2x 344692)

nástěnná /
stolní 

(1x 344692)

nástěnná /
stolní 

(1x 344692)

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Sepnutí el. zámku

Sepnutí přídavné zátěže pomocí 
tlačítka max. 4(3) max. 4(3) max. 1 max. 4(3) max. 4(3)

Aktivace vstupního panelu, přehledová 
funkce (video telefony)
Intercom

• volání mezi telefony s adresou N=1-5  (3)  (3)  (3)  (3)

• volání na všechny telefony v instalaci
• volání na telefony s adresou N=1 
(telefon s adresou N=1 volání pouze 
přijímá ale nevysílá)
• volání na telefony se stejnou adresou

• paging (pouze příjem volání)

Indukční smyčka(1)

Přídavné vyzváněcí tlačítko
(u dveří bytu)
Počet konfigurovatelných tlačítek 4 4 1 4 4
Počet vyzváněcích tónů 20 16 16 16 16
Profesionální studio(2)

Wi-Fi (přesměrování na mobil)

DOSTUPNÉ FUNKCE

Přijmout/odmítnout volání

Sepnutí el. zámku

Sepnutí přídavné zátěže

Volání z mobilu na domovní telefon
Aktivace vstupního panelu, přehledová 
funkce (video telefony)

FUNKCE DOSTUPNÉ S APLIKACÍ „DOOR ENTRY“

344682

Classe 100 
Wi-Fi 

344672

Classe 100 
Standard 

344652

Classe 100 
Basic 

344282

Classe 100 
Standard 

344292

Classe 100 
Standard-
handset

1) Indukční smyčka umožňuje čistý přenos audio signálu mezi telefonem nebo a naslouchátkem pro nedoslýchavé osoby.
2) Profesionální studio - zámek se otevře ihned po zazvonění na telefon ze vstupního panelu (vhodné např. pro lékaře s ordinací v soukromém domě atp.)
3)  Max. počet ovládaných externích zátěží (světlo, gar. vrata...) a interkomových volání je max. 4. Tzn pokud ovládáte 2 zátěže tak lze zbývajícími tlačítky 

realizovat max. 2 interkomová volání.


