Zajistěte si vyšší zabezpečení svých domovů pomocí
moderního systému domácích telefonů/videotelefonů
V současné době zvýšené kriminality dostává pohled na systémy domácích telefonů/videotelefonů jiný rozměr. Množí se
případy, kdy se různí nežádoucí návštěvníci (podomní prodejci či dokonce kriminální živly) snaží pod jakoukoli záminkou
vloudit do Vašich domovů. Výmluvy že se jedná o pošťáka, zdravotníka či kohokoli jiného lze snadno odhalit pokud se na
příchozího můžeme podívat. Dokonce i důvěřivý senior je schopen rozpoznat hrozící nebezpečí pokud má možnost si
návštěvníka prohlédnout. A právě tuto bezpečnostní službu spolehlivě poskytují systémy domácích videotelefonů Comelit.
Tyto spolehlivé moderní systémy můžeme směle zařadit do prostředků, které zvyšují Vaše pohodlí a bezpečnost.

Venkovní jednotky

Firma Comelit má ve svém portfoliu široký výběr venkovních tabel, které vyhoví i nejnáročnějším
požadavkům zákazníků jak na funkčnost tak i na design. K dispozici jsou verze v tlačítkovém provedení
ale rovněž tabla s digitálním seznamem nájemníků či majitelů bytů.

Vnitřní jednotky

Pro komunikaci s venkovními jednotkami vyvinula společnost Comelit široký sortiment různých typů audio i
video telefonů. Všechny tyto přístroje poskytují excelentní srozumitelnost bez jakýchkoli rušivých vlivů.
Nezanedbatelnou výhodou je i absolutní soukromí probíhající komunikace bez možnosti jakéhokoli
odposlouchávání. Videotelefony jsou vyráběny s důrazem na křišťálově čistý obraz. V portfoliu firmy Comelit
naleznete standardní varianty přístrojů se sluchátkovou sadou i tzv. „hands-free“ přístroje jenž zvyšují komfort
komunikace.

Systémy domácích telefonů Comelit mohou být vybaveny systémem
kontroly vstupu, jehož čtečky mohou být přímo zaimplementovány do
venkovních tabel. Výhodou systému kontroly vstupu Simplekey je
jeho unikátní technologie „color management“, která výrazně zvyšuje
stupeň zabezpečení objektu. Výhodou tohoto systému je i absolutní
přehled o jednotlivých čipech a navíc automatická ztráta funkčnosti
při jejich případné ztrátě. Používání systému kontroly vstupu rovněž
výrazně usnadňuje přístup nájemníků do objektu.
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Digitální systém s excelentní srozumitelností
Možnost využít stávající kabeláže (je-li v dobrém stavu)
Zvýšení ochrany proti podvodníkům pomocí náhledu (v případě videosystému)
Absolutní soukromí probíhající komunikace
Pohodlný a bezpečný přístup do objektu pomocí „čipových klíčenek“
Vysoký stupeň zabezpečení (color management)
Možnost využití dalších nadstandardních funkcí systému
Kvalitní a spolehlivý systém s dlouhou životností od evropského výrobce

