
Θυροτηλεόραση



Θέλετε να έχετε τον έλεγχο  
του σπιτιού σας ακόμα  
και όταν βρίσκεστε μακριά; 

Θέλετε μία άψογη,  
έγχρωμη εικόνα  

των επισκεπτών σας;

Θέλετε μέγιστη άνεση  
και ασφάλεια στο σπίτι  

σας και έξω απ’ αυτό;

Θέλετε μία λύση  
κατάλληλη για  
εύκολη ανακαίνιση;

Θέλετε να αλλάξετε το παλιό 
ογκώδες θυροτηλέφωνο  
με το μπλεγμένο καλώδιο  
με μία μοντέρνα οθόνη; 

Θέλετε μία σύγχρονη  
λύση που προσθέτει 
αξία στο σπίτι σας; 

Θέλετε ένα σύστημα 
θυροτηλεόρασης με την 
εγγύηση ενός διεθνώς 
καταξιωμένου 
κατασκευαστή; 
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Η θυροτηλεόραση BTicino  
είναι η απάντηση 
στις επιθυμίες σας 
Ο θ ό ν ε ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  χ ώ ρ ο υ

Μ π ο υ τ ο ν ι έ ρ ε ς  ε ι σ ό δ ο υ

Ε π ι σ κ ό π η σ η  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν  &  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά

Λ ύ σ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  α ν α κ α ί ν ι σ η

Η Bticino είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου Legrand
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Έχετε τον απόλυτο έλεγχο: δείτε και απαντήστε  
στους επισκέπτες ακόμα και αν είστε μακριά από το σπίτι σας.  

Μοντέρνες λύσεις με ενσωματωμένο WiFi,  
hands-free και οθόνες αφής,  

διαθέσιμες σε διαφορετικά σχέδια και υλικά,  
σας προσφέρουν απόλυτη ελευθερία τοποθέτησης  

και πλήθος λειτουργιών.

ΟΘΟΝΕΣ
εσωτερικού χώρου 
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Περισσότερο από μία smart θυροτηλεόραση

Διαχείριση από το 
smartphone

Σύστημα
θυροτηλεόρασης

Φωνητικός 
έλεγχος

Smart 
Home

Smart 
Security

Η Classe 300EOS with Netatmo είναι η νέα 
smart  θυροτηλεόραση 2 καλωδίων με 
ενσωματωμένο το φωνητικό βοηθό Amazon 
Alexa. Με τη δωρεάν εφαρμογή Home + 
Security μπορείτε να διαχειρίζεστε όλο το 
σύστημα θυροτηλεόρασης από το smartphone 
σας και επιπλέον τις κάμερες και όλες τις 
συσκευές της σειράς Netatmo Security έχοντας 
έτσι ένα απλό και γρήγορο σύστημα Smart 
Security.

The Evolution of Smart
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Η ιδανική εφαρμογή* για ένα ασφαλές σπίτι
Συναγερμοί και ειδοποιήσεις για εισερχόμενες κλήσεις, 

εντοπισμός κινήσεων και ατόμων, ιστορικό συμβάντων και 
διαχείριση κλειδαριάς σε ένα απλό και εύχρηστο interface.

Συνομιλείτε με τους επισκέπτες,
ανοίγετε την εξώπορτα, 

βλέπετε τα μηνύματα που σας έχουν αφήσει, 
ενεργοποιείτε τις κάμερες  

και βλέπετε το ιστορικό συμβάντων 

Διαχειρίζεστε έως και 20 σπίτια
από έναν λογαριασμό

Δείτε ποιος είναι. 
Συνομιλήστε με τον  
επισκέπτη και ανοίξτε  
την εξώπορτα.

Γρήγορες δράσεις:
- Ενεργοποίηση της  
   κλειδαριάς
- Ενεργοποίηση των  
   καμερών
-  Τηλεφωνητής
- Κλήση στην οθόνη 
   του σπιτιού

Εισερχόμενη κλήση.
Ειδοποίηση όταν 
κάποιος σας χτυπά 
το κουδούνι στην 
εξώπορτα.

Δείτε τις κλήσεις που 
χάσατε.
Ελέγξτε ποιος χτύπησε 
το κουδούνι και αν 
άφησε μήνυμα
στον τηλεφωνητή.

*Για την καλή λειτουργία της οθόνης και της εφαρμογής, δείτε τη σημείωση στη σελίδα 33
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Home + Security
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ΣΎΣΤΗΜΑ ΘΎΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΜΑΖΙ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ NETATMO SECURITY

Σύστημα θυροτηλεόρασης

Κύρια είσοδος
Εισερχόμενη κλήση στη ουτονιέρα.

Ασφάλεια

Δευτερεύουσα είσοδος και εσωτερικό σπιτιού
Smart Κάμερα Εξωτερικού Χώρου με 
Σειρήνα με εντοπισμό κίνησης. Smart Κάμερα 
Εσωτερικού Χώρου με αναγνώριση προσώπου.

Με μία μόνο εφαρμογή μπορείτε να 
απαντάτε στις κλήσεις της μπουτονιέρας, να 
ανοίγετε την πόρτα και να βλέπετε εικόνες 
από τις Smart κάμερες Netatmo.



ΛΎΣΕΙΣ NETATMO ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ HOME + SECURITY 

SMART ΚΑΜΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΗΝΑ

SMART ΣΕΙΡΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

SMART ΚΑΜΕΡΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

SMART VIDEO 
ΚΟΥΔΟΥΝΙ

SMART ΚΑΜΕΡΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

SMART ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 
ΚΑΠΝΟΥ

SMART ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

“Alexa, open 
the gate”

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ALEXA 
για να ελέγχετε με τη φωνή σας το smart σύστημα 
θυροτηλεόρασης, να διαχειρίζεστε το smart home σας, να 
μαθαίνετε τον καιρό και την κίνηση στους δρόμους, να κάνετε 
οποιαδήποτε αναζήτηση στο διαδίκτυο και να επιλέγετε τη 
μουσική που θέλετε να ακούσετε.

Η ΠΡΩΤΗ ΘΎΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ALEXA

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Alexa υπακούει σε εντολές στην αγγλική γλώσσα και οι διαθέσιμες 
λειτουργίες της στην Ελλάδα εξαρτώνται από την Amazon.

“Alexa, answer 
the call”
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SMART ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Μία κάθετη και εξαιρετικά λεπτή οθόνη 
θυροτηλεόρασης με διακριτικό σχεδιασμό για να 
καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.

Με το καθαρό και μοντέρνο design της δίνει σε 
κάθε τύπο σπιτιού μια πρωτοποριακή εμφάνιση και 
προσφέρει μια μοναδική εμπειρία χρήστη.
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Οθόνη αφής 5”
Κάθετη οθόνη για 

καλύτερη θέαση του 
επισκέπτη

Ανίχνευση προσώπου
Αυτόματο κεντράρισμα  
του ατόμου στην οθόνη

Οριζόντια θέαση  
“Χτυπήστε” 2 φορές την οθόνη  

για να γυρίσει η εικόνα  
σε landscape φορμάτ

Σχήμα με καμπύλες 
Το σχήμα του καλωσορίσματος: ένα “καλοδεχούμενο 

εφέ” για τους ενοίκους και τους επισκέπτες.

Κάθετη οθόνη και καμπυλωτό σχήμα:
πρωτοποριακό και μοντέρνο design



Classe 100 X16E

Classe 100
X 1 6 E

Η προσιτή smart οθόνη

Για την καλή λειτουργία της οθόνης και της εφαρμογής, δείτε τη σημείωση στη σελίδα 5
Πρόγραμμα Eliot by Legrand: ένα καταχωρημένο σήμα του Ομίλου Legrand 
για τα έξυπνα συνδεδεμένα προϊόντα της Legrand με τεχνολογία ΙοΤ (Internet of things)

ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ SMARTPHONES ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ:
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ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΑΝ ΔΕΝ 
ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΣ
Επιστρέφετε σπίτι και δεν μπορείτε να βρείτε το τηλεκοντρόλ 
της γκαραζόπορτας; Κανένα πρόβλημα, μπορείτε να την 
ανοίξετε από το smartphone σας

ΑΝΑΒΕΤΕ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΙΖΕΤΕ 
ΤΟΝ ΚΗΠΟ
Ακόμα κι όταν είστε σε διακοπές μπορείτε να ενεργοποιήσετε 
το ποτιστικό του κήπου και να ανάψετε τα φώτα από το 
smartphone σας (προϋποθέτει το κατάλληλο εξάρτημα)

ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ 
ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ
Μεγαλύτερη ασφάλεια στο σπίτι σας. Χρησιμοποιώντας το 
smartphone σας μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάμερα της 
μπουτονιέρας

ΚΑΛΕΙΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ 
ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ
Είστε πάντα σε επαφή με όποιον βρίσκεται στο σπίτι. Από το 
smartphone σας μπορείτε να κάνετε κλήση στην οθόνη της 
θυροτηλεόρασης

ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΣΤΗΝ ΚΛΗΣΗ 
ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Όταν λείπετε από το σπίτι, είστε σε διακοπές ή στο γραφείο, 
μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση στη μπουτονιέρα σας από 
όπου κι αν βρίσκεστε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ SMARTPHONE ΣΑΣ

Ανοίξτε την πόρτα στους επισκέπτες σας  
από τον καναπέ σας
Απόλυτη ελευθερία κινήσεων στο σπίτι σας. Μπορείτε 
να απαντήσετε στην κλήση της μπουτονιέρας και να 
ανοίξετε την πόρτα από οποιοδήποτε σημείο του 
σπιτιού σας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ WI-FI για να είστε πάντα 
“συνδεδεμένοι” με το σπίτι σας

Εύχρηστη και πρακτική εφαρμογή 
DOOR ENTRY CLASS 100X.
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Σ Ε Ι Ρ Α

Classe 100

Classe 100 
X16E

Classe 100 
V16E

Classe 100 
V16B

Οθόνη που διαθέτει  
όλα τα χαρακτηριστικά 
της οθόνης V16E  
και επιπλέον 
συνδεσιμότητα Wi-Fi

Οθόνη με τις βασικές λειτουργίες (συνομιλία, 
άνοιγμα κλειδαριάς, έναυση μπουτονιέρας) και 
5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για επιπλέον 
λειτουργίες (ενδοεπικοινωνία, φωτισμός 
κλιμακοστασίου, επιπλέον κλειδαριά, κλπ.)

Οθόνη με τις βασικές λειτουργίες (συνομιλία, 
άνοιγμα κλειδαριάς, έναυση μπουτονιέρας) 
και 1 προγραμματιζόμενο πλήκτρο για 
ενδοεπικοινωνία ή φωτισμό κλιμακοστασίου  
ή επιπλέον κλειδαριά, κλπ.

Η σειρά οθονών και θυροτηλεφώνων Classe 100 ανταποκρίνεται στις  
σύγχρονες απαιτήσεις κάθε τύπου εγκατάστασης. Στη σειρά διατίθενται 3 οθόνες  
και 2 θυροτηλέφωνα. Όλα τα προϊόντα τοποθετούνται επίτοιχα ή επιτραπέζια  
με το ειδικό εξάρτημα.
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Classe 100 
A16E

Classe 100 
A16M

Θυροτηλέφωνο χωρίς ακουστικό 
με τις βασικές λειτουργίες (συνομιλία, 
άνοιγμα κλειδαριάς, έναυση μπουτονιέρας) 
και 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για 
επιπλέον λειτουργίες (ενδοεπικοινωνία, 
φωτισμός κλιμακοστασίου, επιπλέον 
κλειδαριά, κλπ.)

Θυροτηλέφωνο με ακουστικό
με τις βασικές λειτουργίες (συνομιλία, 
άνοιγμα κλειδαριάς, έναυση 
μπουτονιέρας) και 5 προγραμματιζόμενα 
πλήκτρα για επιπλέον λειτουργίες 
(ενδοεπικοινωνία, φωτισμός 
κλιμακοστασίου, επιπλέον κλειδαριά, κλπ.)

Πλήθος δυνατοτήτων
Δυνατότητα ρύθμισης χρώματος, 
φωτεινότητας, αντίθεσης, έντασης και 
μελωδίας ήχου κλήσης από το πλαϊνό 
μπουτόν τύπου joystick

Συνδυασμός πλήκτρων  
πατητών και αφής
Δύο ζώνες πλήκτρων: η πρώτη περιλαμβάνει 
πλήκτρα αφής για την κλειδαριά, την έναυση 
της κάμερας, την ενδοεπικοινωνία κ.λπ. 
και η δεύτερη πατητά πλήκτρα για την 
ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της 
συνομιλίας

Λεπτή και minimal
Μοντέρνο design και λεπτή γραμμή 
χαρακτηρίζουν τη νέα σειρά CLASS 100.
Διαστάσεις οθόνης 165 x 165 x 20,5 cm

Μεγάλη οθόνη
Οθόνη 5” που εξασφαλίζει άριστη εικόνα.

Επιτραπέζια τοποθέτηση με το ειδικό εξάρτημα



Μπουτονιέρα Sfera New - Allmetal
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Λύσεις για μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες,  
που συνδυάζουν μοντέρνο design, 

πλήθος χρωμάτων, υλικών και λειτουργιών.

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ
ε ι σ ό δ ο υ  
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Αξεπέραστο στυλ

ALLMETAL ALLWHITE ALLSTREET

Sfera
N E W
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Sfera
R O B U R

Εξαιρετική στιβαρότητα

Η σειρά Sfera προσφέρει τελευταία 
τεχνολογία, πρωτοποριακό design, μοναδικό 
στυλ, μεγάλη στιβαρότητα και μια πλήρη 
γκάμα λειτουργιών. Δύο μοντέρνα φινιρίσματα 
που ταιριάζουν σε κάθε τύπο εγκατάστασης 
και εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα και 
αισθητική.

ROBUR
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Για κάθε σας ανάγκη, η σειρά  Sfera  
προσφέρει όλες τις λειτουργίες 
που χρειάζεστε για να εξασφαλίσετε 
μέγιστη άνεση και ασφάλεια για κάθε τύπο 
συστήματος: από μία απλή εγκατάσταση 
μονοκατοικίας έως ένα απαιτητικό  
σύστημα για μεγάλα συγκροτήματα  
κατοικιών ή επαγγελματικών κτιρίων.

ΑΜΕΤΡΗΤΟΙ 
ΣΎΝΔΎΑΣΜΟΙ
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ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ

Με ψηφιακό 
πληκτρολόγιο

Με αναγνώστη 
ηλεκτρονικών 
κλειδιών

ΚΑΜΕΡΑ ME
ΕΥΡΥΓΩΝΙO ΦΑΚΟ

Ευρύ οριζόντιο  
και κατακόρυφο  
πεδίο κάλυψης

Ευκολία χρήσης  
για παιδιά και  
για άτομα με  
κινητικές δυσκολίες

ΤELELOOP

Χρήση από άτομα με  
ακουστικά βαρυκοΐας  
που διαθέτουν επιλογέα Τ 

Χρήση από άτομα με  
προβλήματα όρασης χάρη  
στα ηχητικά μηνύματα  
για την κατάσταση  
διαφόρων λειτουργιών

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΕΣ

Συνθέστε τη δική  
σας μπουτονιέρα

Η σειρά Sfera διαθέτει επιμέρους  
στοιχεία που μπορούν να   
συνδυαστούν ανάλογα με τις  
απαιτήσεις σας, δίνοντας τέλειο 
αποτέλεσμα σε οριζόντια  
και κάθετη τοποθέτηση.

ΚΑΜΕΡΑ  
NIGHT AND DAY

Τέλεια απόδοση  
στην εικόνα, ακόμα  
και σε χαμηλό φωτισμό,  
χάρη στα IR LEDs

Sfera New 
1 στοιχείο: 138 χ 144 χ 15 mm
2 στοιχεία: 138 χ 235 χ 15 mm
3 στοιχεία: 138 χ 327 χ 15 mm

Sfera Robur
1 στοιχείο: 139 χ 144 χ 21 mm
2 στοιχεία: 139 χ 235 χ 21 mm
3 στοιχεία: 139 χ 327 χ 21 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2 χ 3 στοιχεία 2 χ 2 στοιχεία
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Linea 3000 Metal videoLinea 3000 Metal audio Linea 3000 Metal video

Με αναγνώστη ηλεκτρονικών κλειδιών

Linea 3000 Metal Black video

Σχεδιασμένη για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες, η Linea 3000  
είναι μία μπουτονιέρα κομψή και στιβαρή από υλικό zamak  
που συνδυάζει άριστα τεχνολογία και design.  
Τοποθετείται επίτοιχα (διαστάσεις 100 x 190 x 26 mm) ή χωνευτά σε 
συνδυασμό με το κατάλληλο εξάρτημα (διαστάσεις 139 x 220 x 17 mm). 

Linea 3000

Στιβαρή και κομψή
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Επισκόπηση προϊόντων και χαρακτηριστικά
Μ Π Ο Ύ Τ Ο Ν Ι Ε Ρ Ε Σ

(1) Το οριζόντιο και κατακόρυφο πεδίο κάλυψης διαφέρουν. (2) Νυχτερινός φωτισμός χάρη στα ενσωματωμένα IR LED με αυτόματο φιλτρο IR. Καθαρή, τέλεια εικόνα ακόμα και σε χαμηλό φωτισμό.
(3) Χρησιμοποιείται από άτομα με ακουστικά βαρηκοΐας που διαθέτουν επιλογέα Τ και άτομα με προβλήματα όρασης χάρη στα ηχητικά μηνύματα για την κατάσταση των λειτουργιών

Sfera New

Allmetal (Aλουμίνιο)
Allwhite (Λευκό)

Allstreet (Γραφίτης)

IP54

Έως IK08

100 με μπουτόν κλήσης
4000 με ψηφιακό πληκτρολόγιο

Sfera Robur

100 με μπουτόν κλήσης
4000 με ψηφιακό πληκτρολόγιο

IP54

IK10

Zamak Robur

Linea 100

8 με μπουτόν κλήσης
4000 με ψηφιακό πληκτρολόγιο

IP44

IK08

Stainless Steel

Linea 3000

2

IP54

IK10

Metal 
Metal Black

Έγχρωμη θυροτηλεόραση

Θυροτηλέφωνο

Αποχρώσεις / Χρώματα

Επίτοιχη 
τοποθέτηση

Χωνευτή 
τοποθέτηση

Κλήση με μπουτόν

Κλήση με ψηφιακό 
πληκτρολόγιο

Κάμερα με  
ευρυγώνιο φακό (1)

Κάμερα  
Night & Day   (2)

Teleloop  (3)

Έλεγχος κλειδαριάς  
με πληκτρολόγιο

Έλεγχος κλειδαριάς  
με αναγνώστη  
ηλεκτρονικών κλειδιών

Σκέπαστρο προστασίας 
από βροχή

Δείκτης προστασίας 
από σκόνη και υγρασία

Δείκτης μηχανικής αντοχής

Μέγιστος αριθμός  
διαμερισμάτων
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Classe 300EOS
with Netatmo

Λευκό

LCD 
Οθόνη αφής 5”

Επίτοιχη

Ο Θ Ο Ν Ε Σ  /  Θ Ύ Ρ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α

(1) Η λειτουργία ενδοεπικοινωνίας επιτρέπει τη συνομιλία έως 3 λεπτά ανάμεσα σε οθόνες ή θυροτηλέφωνα στο ίδιο ή σε διαφορετικά διαμερίσματα.
(2) Χρησιμοποιείται από άτομα με ακουστικά βαρηκοΐας που διαθέτουν επιλογέα Τ.

Έγχρωμη θυροτηλεόραση

Θυροτηλέφωνο

Handsfree

Αποχρώσεις / Χρώματα

Οθόνη

Σύνδεση με 
smartphone 

Φωνητικός βοηθός Alexa

Έλεγχος φωτισμού  
κλιμακοστασίου

Διαδοχική ενεργοποίηση  
των καμερών/θυρομεγαφώνων

Ενδοεπικοινωνία (1)

Teleloop     (2)

Λειτουργία  
Professional studio 

Λειτουργία γραπτών και ηχητικών 
μηνυμάτων 

Ενσωμάτωση καμερών και άλλων 
συσκευών NETATMO

Τρόπος 
τοποθέτησης

Επίτοιχη
Επιτραπέζια

LCD 
5”

Λευκό 

Classe 100
V16B

Classe 100
A16M

Επίτοιχη
Επιτραπέζια

Λευκό 

Επίτοιχη
Επιτραπέζια

Λευκό 

Classe 100
A16E

Επίτοιχη
Επιτραπέζια

LCD 
5”

Λευκό  

Classe 100
V16E

Classe 100
X16E

Επίτοιχη
Επιτραπέζια

Λευκό 

LCD 
5”

Επίτοιχη

Λευκό 

Sprint Base
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Η αντικατάσταση του παλαιού κουδουνιού ή θυροτηλεφώνου με θυροτηλεόραση 
είναι απλή, γρήγορη και οικονομική χάρη στην τεχνολογία 2 καλωδίων της BTicino. 

Έτσι, εξασφαλίζετε προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες  
άνεσης και ασφάλειας, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα  

χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα καλωδίωση,  
αποφεύγοντας κοστοβόρα μερεμέτια.

Ιδανική λύση για ανακαινίσεις
Τ Α  Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ ΑΤ Α  Τ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  2  Κ Α Λ Ω Δ Ι Ω Ν 2 καλώδια μόνο:  

η λύση  
για την  

ανακαίνιση



Χρήση της υπάρχουσας 
καλωδίωσης

Δεν απαιτείται να αφαιρεθούν τα παλιά καλώδια  
και να τοποθετηθούν νέα.

Εύκολη  
προσαρμογή
Μέγιστη ευελιξία σύνθεσης της  
μπουτονιέρας ώστε να προσαρμόζεται  
εύκολα στις ήδη υπάρχουσες διαστάσεις.

Αισθητική και λειτουργική 
αναβάθμιση
Μοντέρνα εμφάνιση, έγχρωμη εικόνα υψηλής 
ποιότητας και νέες τεχνολογικές δυνατότητες: 
έλεγχος από smartphone, ενδοεπικοινωνία, 
έλεγχος φωτισμού κλιμακοστασίου, έλεγχος 
δεύτερης εισόδου, συνδυασμός με κάμερες 
NETATMO κλπ.

Αντικαταστήστε την παλιά σας θυροτηλεόραση  2 καλωδίων 
με τη νέα θυροτηλεόραση CLASSE 100 Χ16Ε εύκολα και 
γρήγορα:

Αφαιρέστε την παλιά σας οθόνη 
2 καλωδίων.

Εγκαταστήστε τη νέα συνδεδεμένη 
οθόνη CLASSE 100 Χ16Ε χωρίς 
επιπλέον συσκευές και/ή επιπλέον 
καλωδίωση. (Ακόμα και σε 
πολυκατοικίες με έως και 
20 διαμερίσματα).

Συνδέστε τη νέα συνδεδεμένη οθόνη 
CLASSE 100 Χ16Ε με την εφαρμογή 
Door Entry Class 100X και αμέσως οι 
λειτουργίες θυροτηλεόρασης του 
συστήματός σας θα είναι διαθέσιμες 
όπου κι αν βρίσκεστε μέσα από το 
smartphone σας.

1.

2.

3.

Απλή μετάβαση από 
θυροτηλέφωνο σε θυροτηλεόραση
Απλή μετατροπή ενός συστήματος θυροτηλεφώνου παλαιάς 
τεχνολογίας σε νέο σύστημα 2 καλωδίων έγχρωμης 
θυροτηλεόρασης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι:

ΑΘΗΝΑ
Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500
Fax: 210 6797 560

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 422 567, Fax: 2310 422 971

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)

helliniki.legrand@legrand.com.gr

www.legrand.gr Η 
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