


Mysterieus zwart.
Axolute uniek.



Sereen wit.
Axolute uniek.
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De exclusieve Axolute binnenpost
waar zwart glas domineert

Video Station Nighter

Te combineren met de exclusieve Axolute  
schakelmateriaalcomponenten  

(op aanvraag leverbaar)
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AXOLUTE Nighter  
Is de monochroom zwarte lijn 
waar design en technologie 
tot het ultieme verheven worden
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Video Station Whice

De geraffineerde Axolute binnenpost
waar wit glas domineert 
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AXOLUTE Whice  
is de monochroom witte lijn, waar het 
minimalisme van de bedienfuncties  
en de sublieme technologie een perfect 
evenwicht vinden

Axolute Whice binnenposten zijn te combineren met de exclusieve Axolute schakelmateriaalcomponenten (op aanvraag leverbaar)
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AXOLUTE Nighter en Whice:  
deurcommunicatie

Hoogwaardig 8” kleuren LCD-scherm

Oppervlak volledig in 8mm dik glas

Touchbedieningen, licht aanraken 
van de led volstaat om de functie  
te activeren

Specifieke functies voor  
deurcommunicatie

Video Station Nighter

Video Station Whice
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Maximale integratie van de deurcommunicatie  
installatie wordt bereikt door de binnenposten 
AXOLUTE Nighter en Whice te combineren met  
de AXOLUTE buitenposten (zie separate brochure)

Buitenposten Outdoor



AXOLUTE Nighter en Whice:  
catalogus

REfEREnTIEnUMMER  OMSCHRIjvIng

349320 Nighter video station
349321 Whice video station

Nighter en Whice Video Station 

Handsfree stereo binnenposten voor in een  
2-draads deurcommunicatie systeem. 8” LCD  
kleurenscherm. via de PC aanpasbaar menu voor het beheer van 
volgende functies:  
deurcommunicatie, video-controle en muziek-distributie. In installaties 
met integratie van  
muziekdistributie, kan het video Station zich  
gedragen als een versterker en zo elke op het systeem aangesloten 
muziekbron weer-geven. Toetsen op het toestel: navigatie, zelfoproep, 
bediening van het deurslot, mute en oproep  
handsfree aannemen. Signalisatieled voor  
oproepuitschakeling. Status van de deur en  
verbinding. Connectie met de Multimedia Inter-face mogelijk. 
Configuratie door middel van  
configuratoren of via menu. USB- en RS-232-poort voor de 
programmatie. Montagewijze: opbouw, 2.5 centimeter.
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Legrand Nederland B.V.
Postbus 54

5280 AB Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11
F +31 (0)411 68 28 95

E info@legrandnederland.nl
I www.legrandnederland.nl


