
 

AUTA FREE με δωρεάν εφαρμογή 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ  

Διαθέσιμο για IOS και για ANDROID 

 Δείτε ποιος σας καλεί στο χώρο σας από το κινητό μέσω Wi-Fi , 3G, 4G 

 Mιλήστε με τον επισκέπτη από το κινητό τηλέφωνο 

 Ανοίξτε την πόρτα από το κινητό σας τηλέφωνο 

 Λάβετε κλήσεις σε διαφορετικά κινητά τηλέφωνα ή tablet  

 Δυνατότητα καταγραφής εικόνων και βίντεο                                                   

(μέχρι 100 φωτογραφίες στην εσωτερική μνήμη) 

 Δυνατότητα επέκτασης μνήμης (micro sd  έως  32 gb) 

 Εύκολη εγκατάσταση 

 Έως 4 οθόνες (με ενδοεπικοινωνία μεταξύ τους) 

 Διαχείριση πολλών σπιτιών/εταιρειών μέσα από την ίδια εφαρμογή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λάβετε την κλήση από τη θυροτηλεόρασή σας στο κινητό τηλέφωνο ή στο tablet                                

όπου κι αν είστε, αρκεί να είστε συνδεδεμένοι στο internet 

 

                                            

                                                                                                                        MADE IN SPAIN 



                     

                 ΝΕΟ ΚΙΤ 
 

2 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ:  

 

 Wi-Fi IP65 μπουτονιέρα αφής 

 Διαστάσεις: 45mm(Μ) x 130mm(Υ) x 24mm(Β)  

 Κάμερα HD 1 Mp με ευρυγώνιο φακό έως 145ο  

 Διαχείριση από το κινητό τηλέφωνο ή το tablet 

 Περιλαμβάνεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός 

στέγαστρο βροχής, χωνευτό επίτοιχο και γωνιακό κουτί 

 Κεραία 10db για ενίσχυση σήματος  

 Τροφοδοτικό 

                            

                                              Λάβετε κλήσεις στο κινητό σας τηλέφωνο ή το tablet  

ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ: 

Η οθόνη λαμβάνει κλήσεις από την μπουτονιέρα εισόδου την ίδια στιγμή με το 

κινητό σας τηλέφωνο και το tablet. 

 

   Oθόνη TFT LCD 7” πανοραμική (16:9)  

 Τεχνολογία αφής  

 Έως 4 οθόνες  

 Καταγραφή εικόνας και βίντεο  

(εως 100 φωτογραφίες) 

 Επέκταση μνήμης με micro sd έως 32 gb  

 Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των οθονών 

 Έως 2 μπουτονιέρες εισόδου 

 Διαχείριση CCTV . Έως και δύο κάμερες CCTV 

 Διαστάσεις οθόνης: 193(Μ)x123(Υ)x18(Β) mm 

 

 

                       ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ AUTA ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ – ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ  -  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ  -  ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ  51,  Π. ΦΑΛΗΡΟ  ΤΗΛ :  210-9400570-1   info@interpath.gr      http://www.interpath.gr   http://www.auta.gr  
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