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Elegantný dizajn 
a moderná technológia

Classe 300 je nová video vnútorná 
jednotka so 7” farebnou obrazovkou. 
Štýl znásobuje lesklý sklenený efekt 
a citlivé dotykové tlačidlá.
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Maximálne funkčná 
a inštalačná fl exibilita

Tlačidlá základných funkcií, 
4 programovateľné tlačidlá
a 4,3” handsfree video vnútorná
jednotka.

Classe 100 
 Na každú príležitosť
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CLASSE 300 
Popis a rozmery

344612 344613 344622

Obj. č. CLASSE 300 HANDSFREE VIDEO VNÚTORNÁ JEDNOTKA 7” BIELA
Popis

344612 2-VODIČOVÁ handsfree vnútorná jednotka s intuitívnym ovládaním a 7” 
farebnou dotykovou obrazovkou. Panel je v bielom vyhotovení.
Jednotka umožňuje priame pripojenie tlačidla pre prídavné zvonenie 
od dverí bytu.
4 základné dotykové tlačidlá umožňujú aktiváciu vstupného panelu, 
otvorenie zámku, ovládanie schodiskového osvetlenia, komunikáciu 
s vonkajším panelom. Cez dotykovú obrazovku je možná plná kon� gurácia 
a nastavenie vnútornej jednotky, nastavenie interkomunikácie na 
50 ľubovoľných účastníkov systému, zapísanie poznámky, prípadne 
zanechanie písomného odkazu ďalším užívateľom apartmánu.

CLASSE 300 HANDSFREE VIDEO VNÚTORNÁ JEDNOTKA 7” ČIERNA
Popis

344613 2-VODIČOVÁ handsfree vnútorná jednotka s intuitívnym ovládaním a 7” 
farebnou dotykovou obrazovkou. Panel je v antracitovom vyhotovení.
Jednotka umožňuje priame pripojenie tlačidla pre prídavné zvonenie 
od dverí bytu.
4 základné dotykové tlačidlá umožňujú aktiváciu vstupného panelu, 
otvorenie zámku, ovládanie schodiskového osvetlenia, komunikáciu 
s vonkajším panelom. Cez dotykovú obrazovku je možná plná kon� gurácia 
a nastavenie vnútornej jednotky, nastavenie interkomunikácie na 
50 ľubovoľných účastníkov systému, zapísanie poznámky, prípadne 
zanechanie písomného odkazu ďalším užívateľom apartmánu.

CLASSE 300 HANDSFREE VIDEO VNÚTORNÁ JEDNOTKA 7” S PAMÄŤOU
Popis

344622 2-VODIČOVÁ handsfree vnútorná jednotka s intuitívnym ovládaním a 7”
farebnou dotykovou obrazovkou a audio/video záznamníkom. 
Panel je v bielom vyhotovení.
Jednotka umožňuje priame pripojenie tlačidla pre prídavné zvonenie 
od dverí bytu.
4 základné dotykové tlačidlá umožňujú aktiváciu vstupného panelu, 
otvorenie zámku, ovládanie schodiskového osvetlenia, komunikáciu 
s vonkajším panelom. Cez dotykovú obrazovku je možná plná kon� gurácia 
a nastavenie vnútornej jednotky, nastavenie interkomunikáciu na 
50 ľubovoľných účastníkov systému, zapísanie poznámky, prípadne 
zanechanie písomného odkazu ďalším užívateľom apartmánu. Cez dotykovú 
obrazovku je umožnený prístup k nahratým záznamom, ako aj nastavenie 
rozlíšenia nahrávaného videa. Max. dĺžka záznamu je 15 s.

PRÍSLUŠENSTVO
Popis

344632 Stojan pre CLASSE 300

ROZMERY

Rozmery v mm

344612
344613
344622

194 22

16
2

147

118

96

344632
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CLASSE 100 
Popis a rozmery

27140

140

27

171

171

344522

344502

344522 344502

Obj. č. CLASSE 100 HANDSFREE VIDEO VNÚTORNÁ JEDNOTKA 4,3”
Popis

344522 2-VODIČOVÝ handsfree farebný videotelefón – vnútorná jednotka 
predpripravená pre rôzne typy inštalácií v závislosti od použitého 
príslušenstva. 
Montáž na stenu, pod omietku, na stôl.
Má (16:9) 4,3” farebný LCD display. Základné tlačidlá – aktivácia 
vstupného panelu, otvorenie zámku, ovládanie schodiskového osvetlenia, 
komunikácia s vonkajším panelom.
4 programovateľné tlačidlá v závislosti od kon� gurácie M môžu vykonávať 
rôzne funkcie (napr. Intercom, otváranie prídavného zámku, aktiváciu 
prídavných kamier...). Použité LED-ky signalizujú: vypnuté zvonenie, stav 
dverí, komunikáciu s vonkajším panelom. Možnosť nastavenia úrovne 
hlasitosti zvonenia, jasu, kontrastu, 16 vyzváňacích tónov. Možnosť 
montáže: na povrch, zapustená montáž (nutnosť použiť krabicu 344572 
alebo 344562), montáž na stôl (príslušenstvo 344552).
Kon� gurácia pomocou kon� gurátorov.

CLASSE 100 HANDSFREE VIDEO VNÚTORNÁ JEDNOTKA 3,5”
Popis

344502 2-VODIČOVÝ handsfree farebný videotelefón – vnútorná jednotka, pre 
montáž na povrch alebo na stôl ( príslušenstvo 344552). Má 3,5” farebný 
LCD display. 
Základné tlačidlá – aktivácia vstupného panelu, otvorenie zámku, 
ovládanie schodiskového osvetlenia alebo garážovej brány, komunikácia 
s vonkajším panelom. Použité LED-ky signalizujú: vypnuté zvonenie, stav 
dverí, komunikáciu s vonkajším panelom. Možnosť nastavenia úrovne 
hlasitosti zvonenia, jasu, kontrastu, 16 vyzváňacích tónov. 
Kon� gurácia pomocou kon� gurátorov.

ROZMERY

Rozmery v mm
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2790

140

344252

344252 344262 344272

344272

192

95 45

192

95

344262

45

CLASSE 100 SLÚCHADLOVÁ AUDIO VNÚTORNÁ JEDNOTKA BASIC 
Popis

344262 2-VODIČOVÝ slúchadlový audiotelefón – vnútorná jednotka, pre montáž 
na povrch alebo na stôl ( prislušenstvo 344552).
Základné tlačidlá – aktivácia vstupného panelu, otvorenie zámku, 
ovládanie schodiskového osvetlenia alebo garážovej brány, komunikácia 
s vonkajším panelom. Použité LED-ky signalizujú: vypnuté zvonenie, stav 
dverí, komunikáciu s vonkajším panelom. Možnosť nastavenia úrovne 
hlasitosti zvonenia, 16 vyzváňacích tónov. 
Kon� gurácia pomocou kon� gurátorov.

CLASSE 100 SLÚCHADLOVÁ AUDIO VNÚTORNÁ JEDNOTKA ŠTANDARD 
Popis

344272 2-VODIČOVÝ slúchadlový audiotelefón – vnútorná jednotka, pre montáž 
na povrch alebo na stôl ( prislušenstvo 344552).
Základné tlačidlá – aktivácia vstupného panelu, otvorenie zámku, 
ovládanie schodiskového osvetlenia alebo garážovej brány, komunikácia 
s vonkajším panelom. 4 programovateľné tlačidlá v závislosti od 
kon� gurácie M môžu vykonávať rôzne funkcie (napr. Intercom, otváranie 
prídavného zámku...).
Použité LED-ky signalizujú: vypnuté zvonenie, stav dverí, komunikáciu 
s vonkajším panelom. Možnosť nastavenia úrovne hlasitosti zvonenia, 
16 vyzváňacích tónov. 
Kon� gurácia pomocou kon� gurátorov.

Obj. č. CLASSE 100 HANDSFREE AUDIO VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Popis

344252 2-VODIČOVÝ handsfree audiotelefón – vnútorná jednotka, pre montáž na 
povrch alebo na stôl.
Základné tlačidlá – aktivácia vstupného panelu, otvorenie zámku, 
ovládanie schodiskového osvetlenia alebo garážovej brány, komunikácia 
s vonkajším panelom. Použité LED-ky signalizujú: vypnuté zvonenie, stav 
dverí, komunikáciu s vonkajším panelom. Možnosť nastavenia úrovne 
hlasitosti zvonenia, 16 vyzváňacích tónov. 
Kon� gurácia pomocou kon� gurátorov.

ROZMERY

CLASSE 100 
Popis a rozmery

Rozmery v mm
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56,2

170

170

344572

172

215,5 53

344582

344572 344562 344552 344582

85

344552

112

94

Obj. č. PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAPUSTENÚ MONTÁŽ POD OMIETKU 
Popis

344572 Príslušenstvo pre zapustenú montáž pre videotelefón CLASSE 100 4,3” 
(344522). 
Krabica a montážne šasi sú súčasťou dodávky.

 PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAPUSTENÚ MONTÁŽ POD OMIETKU 
S MOŽNOSŤOU NAKLÁPANIA
Popis

344562 Príslušenstvo pre zapustenú montáž s možnosťou naklápania pre 
videotelefón CLASSE 100 4,3” (344522). Tento typ príslušenstva umožňuje 
naklopenie videotelefónu pre optimalizáciu uhla pohľadu napr. pri 
inštaláciách so zníženou výškou osadenia prístroja.
Krabica a naklápacie montážne šasi sú súčasťou dodávky.

 PRÍSLUŠENSTVO PRE POVRCHOVÚ MONTÁŽ POD OMIETKU 
S MOŽNOSŤOU NAKLÁPANIA
Popis

344592 Naklápacie montážne šasi pre povrchovú montáž pre videotelefón 
CLASSE 100 4,3” (344522). Tento typ príslušenstva umožňuje naklopenie 
videotelefónu pre optimalizáciu uhla pohľadu napr. pri inštaláciách so 
zníženou výškou osadenia prístroja.
Krabica a naklápacie montážne šasi sú súčasťou dodávky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ NA STÔL
Popis

344552 Stojan na stôl pre montáž všetkých vnútorných audio a video telefónov 
CLASSE 100 

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIPOJENIE SLÚCHADLA
Popis

344582 Súprava so slúchadlom pre povrchovú montáž alebo montáž na stôl pre 
videotelefón CLASSE 100 4,3” (344522). Videotelefón potom možno použiť 
oboma spôsobmi – komunikácia handsfree alebo cez slúchadlo. 
Súprava sa dodáva s integrovaným slúchadlom so základným držiakom pre 
montáž na stenu.
Pre inštaláciu na stôl je nutné doobjednať stojan na stôl 344582, ktorý nie 
je súčasťou dodávky.

ROZMERY

Rozmery v mm
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Legrand Slovensko, s. r. o.

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5 
tel.: +421 2 32 15 36 01 
e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobočka Košice 
Alvinczyho ul. 12, 040 01 Košice 
tel.: +421 55 32 60 320 
e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

www.legrand.sk


