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Rozši te svoje hranice
Tak široký výhled jste ješt  nem li.
Kone n  m žete vid t bez omezení, 
prolomit strnulost tradi ního obrazu a využít 
panoramatický co nejširší pohled, 
který byl p edtím neviditelný. 
Revoluce v optice ze všech hledisek.

7“ LCD 16:9
širokoúhlý

monitor





SÉRIE 7200 
Videotelefon s hlasitým hovorem instalace do st ny
s barevným širokoúhlým displejem TFT LCD 7“ 

Špi ková technologie se potkává  
s kouzlem krystal
Setkáním špi kové technologie a brilantní kreace 
s podpisem SWAROVSKI® ELEMENTS, 
vznikla Kolekce Sn .

SWAROVSKI ® 
elements



SÉRIE 7200 

Kolekce Sn
Limitovaná série 

VYROBENO S SWAROVSKI® ELEMETS 



SÉRIE 7200 
Videotelefon s hlasitým hovorem instalace do st ny
s barevným širokoúhlým displejem TFT LCD 7“ 

Hlasité videotelefony instalované do st ny s barevným 7“ širokoúhlým TFT LCD displejem 

 Širokoúhlý displej LCD 7“ vysokého rozlišení, pro extrémn  ostré digitální zobrazení. 
 Nejv tší zorné pole zaru uje formát 16 : 9, umož uje zobrazit obraz návšt vníka stojícího na hran  záb ru. 
 Možnost vytvo ení videotelefonu podle vlastního vkusu, díky široké škále barev a zpracování kryt . ešení 

najdete vždy, když si p ejete zm nit styl nebo za ízení interiéru. 
 Dokonalá funk nost ovládacích tla ítek, díky prosvícení LED, které zaru ují snadné použití i p i špatném 

osv tlení.
 Nastavení jasu, hlasitosti zvon ní a výb r z 7 melodií zvon ní.
 Vybaven je tla ítky pro funkce autoaktivace, osv tlení schodišt , otev ení zámku a aktivaci hovoru. 
 Systém hlasitý hovor s funkcí „hands-free“ (není nutné držet stisknuté tla ítko hovoru po dobu konverzace). 
 Možnost aktivovat až ty i dopl kové funkce v verzích Due Fili a Digibus, nebo interkomunika ní výzvy v verzi 

Due Fili prost ednictvím tla ítek ozna ených 1 – 2 – 3 – 4. 
 Signalizace „otev ení dve í“ rozsvícením zelené LED. 
 Aktivace funkce „soukromí“, která umož uje vypnout zvonek. Ve stavu vypnutí zvonku, v verzích Due Fili a 

Digibus, signalizuje ervená LED blikáním až 5 „nep ijatých hovor “.
 Pro instalaci za ízení se používá krabice do zdi art. 7249 z plastu ABS, dodávána s ví kem, které zabrání 

vniknutí malty do krabice p i zazdívání. 
 Rozm ry otvoru ve st n  pro zazd ní krabice jsou: 189x160x52 mm. 

k dispozici je
také ve

verzi na st l
Držák na st l se dodává samostatn .
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VYROBENO S SWAROVSKY® ELEMENTS 

  Zlatý Chromovaný   erný

Metalizované 

 Modrý   St íbrný Zelený   erný Bronzový   ervený

Svobodná p edstavivost 
Metalizované, chromované. Široká škála ráme k , které poskytují velkou možnost 
osobního výb ru podle vlastního vkusu a vlastní tvo ivosti,
pro zm nu za ízení jako originálního dopl ku bytu. 



Chromovaný 

Kryt série 7200 
„KOLEKCE SN “
Vyroben s komponenty  
SWAROVSKI® ELEMENTS. 
Je dodáván v elegantním boxu. 

Zlatý lešt ný
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Kód Popis 

VIDEOTELEFONY SÉRIE 7200 

Videotelefon s hlasitým duplex hovorem, s funkcí „hands-free“, z termoplastu, s barevným 16:9 
širokoúhlým 7" TFT LCD displejem s vysokým rozlišením a reproduktorem pro elektronickou výzvu. 
Vybavený je 8 prosv tlenými tla ítky: pro otev ení zámku, autoaktivaci, dopl kové funkce 
(osv tlení schodišt ), interkomunika ní výzvy (pouze pro systémy Due Fili Elvox), hovor, regulaci 
hlasitosti hovoru, regulaci hlasitosti a vypnutí zvonku s indikací ervenou LED, výb r melodie 
zvon ní, regulací jasu a odnímatelnou svorkovnicí. Dále signalizací „otev ení dve í“ a vypnutí 
zvonku. Systém hlasitý hovor s funkcí "hends free" (není nutné držet tla ítko hovoru po dobu 
konverzace). Vým nou krytu je možné videotelefon p izp sobit stylu interiéru. 

7211 Videotelefon zapušt ný do st ny, s barevným 16:9 širokoúhlým 7" TFT LCD displejem, pro 
systémy Due Fili. Pro instalaci vyžaduje krabici do zdi art. 7249. Dodáván s bílým krytem. Používá 
se s napájecím zdrojem art. 6922. Rozm ry: 193x159x18+31mm (do zdi). 

7214 Videotelefon zapušt ný do st ny, s barevným 16:9 širokoúhlým 7" TFT LCD displejem, 
mikroovlada em pro 4 nebo 8 místné kódování/dekódování, pro systémy Digibus. Pro instalaci 
vyžaduje krabici do zdi art. 7249. Dodáván s bílým krytem. Používá se s napájecím zdrojem art. 
6948. Rozm ry: 193x159x18+31mm (do zdi). 

7200 Videotelefon zapušt ný do st ny, s barevným 16:9 širokoúhlým 7" TFT LCD displejem, pro Sound 
Sytém. Pro instalaci vyžaduje krabici do zdi art. 7249. Dodáván s bílým krytem. Používá se 
s napájecím zdrojem art. 6680. Rozm ry: 193x159x18+31mm (do zdi) 

Kryty 

72BK Kryt 7200 erný metalizovaný. 

72BL Kryt 7200 modrý metalizovaný. 

72BZ Kryt 7200 bronzový metalizovaný. 

72GN Kryt 7200 zelený metalizovaný. 

72RD Kryt 7200 ervený metalizovaný. 

72SV Kryt 7200 st íbrný metalizovaný. 

72GD Kryt 7200 zlatý chromovaný lešt ný.



Kód Popis 

P ÍSLUŠENSTVÍ

720A KIT pro stolní provedení pro videotelefony série 7200. Komplet s 2-metrovým kabelem 12 vodi  + 
1 koax s zásuvkou a zástr kou. Barva kabelu bílá

7249 Krabice do zdi pro videotelefony série 7200 a Wide Touch s krycím ví kem.
Rozm ry: 189x160x52 mm 

Sada video Due Fili série 7200 s panelem 1200 

 Sada video série 7200 obsahuje: 1 vstupní panel pro zapušt nou montáž 
série 1200 s 1 tla ítkem (art. 1221+9192), s jednotkou elektroniky s tla ítky
s barevnou kamerou a hovorovou jednotkou (art. 12F5), 1 videotelefon pro 
zapušt nou montáž série 7200 s barevným 7“ LCD TFT 16:9 širokoúhlým 
displejem a krabicí do zdi (art. 7211+7249), 1 napájecí zdroj art. 6922. 

7211/KI1

Sada video Sound System série 7200 s poštovní schránkou série 2590 

72AP Sada video pro jednu rodinu barevná obsahuje: 1 poštovní schránku z nerez 
oceli, instalace na povrch nebo do zdi s 1 tla ítkem výzvy, hovorovou 
jednotku a barevnou kameru (art. 259C/P), 1 videotelefon pro zapušt nou
montáž série 7200 s barevným 7“ LCD TFT 16:9 širokoúhlým displejem 
a krabicí do zdi (art. 7200+7249), 1 napájecí zdroj art. 6680. 



 Kód Popis 

KRYTY S KOMPONENTY SWAROVSKY® ELEMENTS 

Kryt 

72SC Kryt 7200 chromovaný s prvky SWAROVSKI® 

72SG Kryt 7200 zlatý s prvky SWAROVSKI® 

72SB Kryt 7200 erný s prvky SWAROVSKI® 

SÉRIE 7200 

Kolekce Sn
Limitovaná série 

VYROBENO S SWAROVSKI® ELEMENTS 



SÉRIE 7200 
Videotelefon s hlasitým hovorem instalace do st ny
s barevným širokoúhlým displejem TFT LCD 7“ 

objev SADU 



Výhradní zastoupení pro R a SR: 
ELVI spol. s r.o., Hat  545 
261 01  P ÍBRAM III 
tel.: 318 629 704, fax: 318 633 408 
e-mail: elvox@elvox.cz   http:/www.elvox.cz 


