NICE INTERCOM

WIDEODOMOFONY NICE - KATALOG 2017
SYSTEMY KOMUNIKACJI DOMOWEJ
I PRZYDOMOWEJ Z KONTROL¥ DOSTÊPU DO POSESJI

Katalog wa¿ny od 01.07.2017

LOOK
B/G/PLUS

NOWOŒÆ

Zestaw wideodomofonowy dla domu jednorodzinnego.
Prosty w u¿yciu: du¿y kolorowy wyœwietlacz 7” wysokiej rozdzielczoœci
z dotykowymi przyciskami funkcyjnymi i wbudowanym g³oœnikiem,
gwarantuje ³atw¹ obs³ugê.
Funkcjonalny: do jednego monitora mo¿na pod³¹czyæ dwa panele rozmówne,
oraz dwie kamery CCTV, a w bardziej zaawansowanej konfiguracji nawet trzy
dodatkowe monitory typu slave.

LOOK

£atwy monta¿: monitor montowany na specjalnym uchwycie. Panel rozmówny
z k¹townikiem umo¿liwia monta¿ w trudno dostêpnych miejscach.
Funkcja „nie przeszkadzaæ”: w momencie aktywacji funkcji sygnalizacja
dŸwiêkowa podczas wywo³ania, po³¹czenia interkomowego oraz nadawania
bêdzie wy³¹czona.
Ods³uchiwanie innego monitora: funkcja umo¿liwia ods³uchanie innego
monitora. Podczas funkcji ods³uchiwania innego monitora, u¿ytkownik
s³yszy dŸwiêki dochodz¹ce z ods³uchiwanego pomieszczenia, jednak osoby
z tego pomieszczenia nie s³ysz¹ dŸwiêków z pomieszczenia monitoruj¹cego.

EYE B

EYE PLUS

cena netto
699,00

cena brutto
859,77

zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Look, panel rozmówny w kolorze br¹zowo – srebrnym Eye G

699,00

859,77

zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Look, panel rozmówny w kolorze bia³ym z czytnikiem kart / pastylek Eye Plus

799,00

982,77

Kod
LOOK B

zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Look, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B

LOOK G
LOOK PLUS

Parametry
Monta¿
Temperatura pracy
Pobór pr¹du
Napiêcie zasilania
Waga
Wymiary

EYE G

o

( C min/max)
(W)
(V DC)
(g)
(mm)

LOOK
podtynkowy
0 do +40
7 W max / 0,7 W czuwanie
15
430
210 x 116 x 25

EYE B/G/PLUS
natynkowy
-30 do +60
2,5 W
10-15
164
48 x 133 x 15,5

VIEW B
B/G/PLUS

NOWOŒÆ

Zaawansowany zestaw wideodomofonowy dla domu
jednorodzinnego.
Wygodny: zastosowanie panelu rozmównego z wbudowanym czytnikiem
kart, u³atwia otwieranie furtki/drzwi.
Po³¹czenia interkomowe: system po³¹czonych monitorów umo¿liwia
komunikacjê wewnêtrzn¹ miêdzy wszystkimi urz¹dzeniami.
VIEW B

Zaawansowany: wbudowany czytnik kart micro SD w modelach View
oraz Pro zapewnia dodatkowe funkcje:
• rejestrator DVR
• dyktafon
• ramka multimedialna
• ustawienie w³asnego dzwonka
Oszczêdny: urz¹dzenia pobieraj¹ jedynie 1,5 W w trybie czuwania, co zapewnia
bardzo du¿¹ oszczêdnoœæ zu¿ycia pr¹du.

EYE B

EYE PLUS

cena netto
899,00

cena brutto
1 093,47

zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor View B, panel rozmówny w kolorze br¹zowo – srebrnym Eye G.

899,00

1 093,47

zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor View B, panel rozmówny w kolorze bia³ym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus.

999,00

1 228,77

Kod
VIEW BB

zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor View B, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B.

VIEW BG
VIEW BPLUS

Parametry
Monta¿
Temperatura pracy
Pobór pr¹du
Napiêcie zasilania
Waga
Wymiary

EYE G

o

( C min/max)
(W)
(V DC)
(g)
(mm)

VIEW B
podtynkowy
0 do +40
9 W max / 1,5 W czuwanie
15
600
234 x 120 x 25

EYE B/G/PLUS
natynkowy
-30 do +60
2,5 W
10-15
164
48 x 133 x 15,5

VIEW W
B/G/PLUS

NOWOŒÆ

Zaawansowany zestaw wideodomofonowy dla domu
jednorodzinnego.
Bezpieczny: niskie napiêcie pracy – 15V DC, oraz wysoka klasa
odpornoœci – IP66, gwarantuj¹ bezpieczn¹ pracê panelu rozmównego
w ka¿dych warunkach.
Monitoring: system monitoringu umo¿liwia kontrolê podgl¹du panelu
rozmównego oraz kamer telewizji u¿ytkowej (CCTV).
Przyjazny dla u¿ytkownika:
• prosty w obs³udze interfejs
• dostosowanie jasnoœci, kontrastu, g³oœnoœci i wyœwietlacza do preferencji u¿ytkownika
• mo¿liwoœæ wyboru jêzyka
• 7 polifonicznych dzwonków
• funkcja „nie przeszkadzaæ”

VIEW W

Funkcja FOTO umo¿liwia zrobienie zdjêcia w momencie wywo³ywania z panelu
rozmównego. Zdjêcie zostaje zapisane w pamiêci urz¹dzenia wraz z dat¹ i godzin¹
wykonania.

EYE B

EYE PLUS

cena netto
899,00

cena brutto
1 093,47

zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor View W, panel rozmówny w kolorze br¹zowo – srebrnym Eye G.

899,00

1 093,47

zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor View W, panel rozmówny w kolorze bia³ym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus.

999,00

1 228,77

Kod
VIEW WB

zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor View W, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B.

VIEW WG
VIEW WPLUS

Parametry
Monta¿
Temperatura pracy
Pobór pr¹du
Napiêcie zasilania
Waga
Wymiary

EYE G

o

( C min/max)
(W)
(V DC)
(g)
(mm)

VIEW W
podtynkowy
0 do +40
7 W max / 1 W czuwanie
15
360
185 x 127,5 x 18

EYE B/G/PLUS
natynkowy
-30 do +60
2,5 W
10-15
164
48 x 133 x 15,5

PRO B
B/G/PLUS

NOWOŒÆ

Zestaw wideodomofonowy z dotykowym ekranem
dla domu jednorodzinnego.
Nowoczesny: zestaw Pro posiada monitor z dotykowym ekranem, dziêki
czemu obs³uga wideodomofonu jest jeszcze wygodniejsza.
Wytrzyma³y: panele rozmówne wykonane zosta³y ze szczotkowanego
aluminium, co zapewnia ³adny wygl¹d i w po³¹czeniu z wysok¹ klas¹
ochronnoœci (IP66) równie¿ wandaloodpornoœæ.

PRO B

Funkcja rozg³oszenia po³¹czenia umo¿liwia przekierowanie po³¹czenia
na wszystkie monitory w systemie w tym samym czasie.
Konkurencyjny: przystêpna cena oraz wysoka jakoœæ i niezawodnoœæ
zestawów wideodomofonowych Nice, pozwalaj¹ konkurowaæ
z produktami innych marek.

EYE B

EYE G

Kod
PRO BB

zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro B, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B.

PRO BG

zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro B, panel rozmówny w kolorze br¹zowo – srebrnym Eye G.

PRO BPLUS

zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro B, panel rozmówny w kolorze bia³ym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus.

Parametry
Monta¿
Temperatura pracy
Pobór pr¹du
Napiêcie zasilania
Waga
Wymiary

o

( C min/max)
(W)
(V DC)
(g)
(mm)

PRO B
podtynkowy
0 do +40
11,5 W max / 3,5 W czuwanie
15
470
210 x 116 x 25

EYE B/G/PLUS
natynkowy
-30 do +60
2,5 W
10-15
164
48 x 133 x 15,5

EYE PLUS

cena netto
999,00

cena brutto
1 228,77

999,00

1 228,77

1 099,00

1 351,77

EYE – B/G/PLUS

Mikrofon

PANEL ROZMÓWNY

NOWOŒÆ

Kamera
Podœwietlenie

Panele rozmówne dla domu jednorodzinnego.

G³oœnik

Wysoka klasa ochronnoœci IP66 zapewnia bezawaryjnoœæ
w niesprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych.
Aluminiowa obudowa nadaje panelom nowoczesny i trwa³y wygl¹d,
zapewniaj¹c jednoczeœnie odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne.

Przycisk wywo³ania
Szeroki k¹t widzenia kamery 110° zapewnia du¿e pole obserwacji
przed panelem.
Ma³e rozmiary pozwalaj¹ na monta¿ w miejscach o ograniczonej
powierzchni, dodatkowy panel k¹towy pozwala na skierowanie kamery
w po¿¹danym kierunku.
Bez kluczy. Model Eye Plus posiada wbudowany czytnik RFID,
co pozwala na u¿ycie zakodowanych kart lub pastylek magnetycznych
aby otworzyæ drzwi.

EYE B

Kod
EYE B

EYE G

panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B.

EYE PLUS

cena netto
289,00

cena brutto
355,47

EYE G

panel rozmówny w kolorze br¹zowo – srebrnym Eye G.

289,00

355,47

EYE PLUS

panel rozmówny w kolorze bia³ym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus.

389,00

478,47

Schemat okablowania panelu rozmównego Eye Plus

Parametry
Monta¿
Temperatura pracy (oC min/max)
Pobór pr¹du
(W)
Napiêcie zasilania
(V DC)
K¹t widzenia
Klasa ochronnoœci
(IP)
Waga
(g)
Wymiary
(mm)
Struktura okablowania

EYE B/G/PLUS
natynkowy
-30 do +60
2,5
10-15
110°
66
164
48 x 133 x 15,5
do 50 m (4 x 0,5 mm2)
2
do 75 m (4 x 0,75 mm )
2
do 100 m (4 x 1,0 mm )

Schemat okablowania panelu rozmównego Eye B/G

PRO W
B/G/PLUS

NOWOŒÆ

Zestaw wideodomofonowy z dotykowym ekranem
dla domu jednorodzinnego.
Automatyczna wiadomoœæ w przypadku nieobecnoœci.
Mo¿liwoœæ zamontowania karty micro SD pozwala na u¿ycie automatycznej
sekretarki dla goœci, podczas nieobecnoœci domowników.
Multimedialny: wideo monitor posiada funkcjê odtwarzania zdjêæ, wideo
oraz muzyki. Dodatkowo, jako wygaszacz ekranu mo¿na ustawiæ kalendarz
z zegarem.

PRO W

Pe³ne wyposa¿enie: ka¿dy zestaw posiada niezbêdne wyposa¿enie
do zamontowania oraz pod³¹czenia urz¹dzeñ, wraz z instrukcj¹ obs³ugi
i monta¿u.
Rejestrator DVR: system umo¿liwia automatyczne nagrywanie obrazu
z wybranej kamery lub panelu rozmównego. Nagrywanie mo¿e byæ aktywowane
poprzez wykrycie ruchu.

EYE B

EYE G

Kod
PRO WB

zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny w kolorze czarnym Eye B.

PRO WG

zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny w kolorze br¹zowo – srebrnym Eye G.

PRO WPLUS

zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny w kolorze bia³ym z czytnikiem kart/pastylek Eye Plus.

Parametry
Monta¿
Temperatura pracy
Pobór pr¹du
Napiêcie zasilania
Waga
Wymiary

o

( C min/max)
(W)
(V DC)
(g)
(mm)

PRO W
podtynkowy
0 do +40
11,5 W max / 3,5 W czuwanie
15
470
210 x 116 x 25

EYE B/G/PLUS
natynkowy
-30 do +60
2,5 W
10-15
164
48 x 133 x 15,5

EYE PLUS

cena netto
999,00

cena brutto
1 228,77

999,00

1 228,77

1 099,00

1 351,77

LOOK

NOWOŒÆ

MONITOR
7” wyœwietlacz z dotykowymi przyciskami.
• 7” wyœwietlacz LCD wysokiej rozdzielczoœci
• urz¹dzenie bezs³uchawkowe, doskona³e do komunikacji wewnêtrznej
• 12 polifonicznych dzwonków
• sterowanie elektrozaczepem i bram¹ automatyczn¹
• mo¿liwoœæ pod³¹czenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV
i trzech dodatkowych monitorów
• monitoring wejœcia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym
• wybór jêzyka - polski, angielski
• regulacja jasnoœci, kontrastu, g³oœnoœci, wyœwietlacza
• funkcje:
• „prywatnoœæ”
• multiplikacja po³¹czenia – w systemie z co najmniej dwoma monitorami
• wywo³anie interkomowe
• ods³uchiwanie innego monitora
• wygodne przyciski
• nowoczesny wygl¹d

Kod
LOOK

7” monitor z dotykowymi przyciskami w kolorze czarnym

Opis:
1. Przycisk powrotu / od³o¿enia s³uchawki
2. Sygnalizacja optyczna zasilania
3. Przycisk menu / potwierdzenia
4. Przycisk nawigacji w górê: wybór / regulacja
5. Przycisk odblokowania
6. Przycisk nawigacji w dó³: wybór / regulacja
7. Przycisk monitorowania
8. Przycisk odbierz / dzwoñ
9. Przycisk w³¹cz / wy³¹cz
10. Wyœwietlacz

Parametry
Monta¿
Temperatura pracy (oC min/max)
Wilgotnoœæ pracy
(%)
Pobór pr¹du
(W)
Napiêcie zasilania
(V DC)
Waga
(g)
Wymiary
(mm)
Struktura okablowania

LOOK
podtynkowy
0 do +40
0 – 95
7 W (max) – 0,7 W (czuwanie)
15
430
210 x 116 x 25 mm
2
do 50 m (4 x 0,5 mm )
2
do 75 m (4 x 0,75 mm )
do 100 m (4 x 1,0 mm2)

cena netto
449,00

cena brutto
552,27

VIEW B/W

NOWOŒÆ

MONITOR

7” wyœwietlacz z czytnikiem kart micro SD
i dotykowymi przyciskami w kolorze bia³ym lub czarnym.
• 7” wyœwietlacz LCD wysokiej rozdzielczoœci
• urz¹dzenie bezs³uchawkowe, doskona³e do komunikacji wewnêtrznej
• 7 polifonicznych dzwonków
• sterowanie elektrozaczepem i bram¹ automatyczn¹
• mo¿liwoœæ pod³¹czenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV
i trzech dodatkowych monitorów
• monitoring wejœcia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym
• wybór jêzyka - polski, angielski, niemiecki, hiszpañski, czeski, rosyjski, arabski
• regulacja jasnoœci, kontrastu, g³oœnoœci, wyœwietlacza
• funkcje:
• „prywatnoœæ”
• multiplikacja po³¹czenia – w systemie z co najmniej dwoma monitorami
• wywo³anie interkomowe
• ods³uchiwanie innego monitora
• wygodne przyciski
• nowoczesny wygl¹d
• dwa wzory obudów do wyboru, bia³a i czarna
• wbudowany czytnik kart micro SD
• rejestrator DVR
• mo¿liwoœæ robienia zdjêæ z panelu zewnêtrznego
• odtwarzacz multimedialny (muzyka, filmy, ramka do zdjêæ)
• dyktafon (rejestracja dŸwiêku z pomieszczenia)

VIEW B

VIEW W

Kod
VIEW B

7” monitor z przyciskami dotykowymi i czytnikiem kart micro SD w kolorze czarnym

VIEW W

7” monitor z przyciskami dotykowymi i czytnikiem kart micro SD w kolorze bia³ym

VIEW B
podtynkowy
0 do +40
0 – 95
9 W (max) – 1,5 W (czuwanie)
15
600
234 x 120 x 25
2
do 50 m (4 x 0,5 mm )
2
do 75 m (4 x 0,75 mm )
do 100 m (4 x 1,0 mm2)

cena brutto
798,27

649,00

798,27

VIEW W

VIEW B

Parametry
Monta¿
Temperatura pracy (oC min/max)
Wilgotnoœæ pracy
(%)
Pobór pr¹du
(W)
Napiêcie zasilania
(V DC)
Waga
(g)
Wymiary
(mm)
Struktura okablowania

cena netto
649,00

VIEW W
podtynkowy
0 do +50
0 – 95
7 W (max) – 1 W (czuwanie)
15
360
185 x 127,5 x 18
2
do 50 m (4 x 0,5 mm )
2
do 75 m (4 x 0,75 mm )
do 100 m (4 x 1,0 mm2)

Opis do View B i View W:
1. G³oœnik
2. Wyœwietlacz LCD
3. Przycisk Menu
4. i 5. Przyciski nawigacji
6. Przycisk Steruj¹cy
7. Przycisk monitoringu
8. Przycisk otwarcia
9. Przycisk koñczenia rozmowy
10. Sygnalizacja optyczna
11. Mikrofon

PRO B/W

NOWOŒÆ

MONITOR

7” wyœwietlacz z czytnikiem kart micro SD i dotykowym
ekranem w kolorze bia³ym lub czarnym.
• 7” wyœwietlacz LCD wysokiej rozdzielczoœci
• urz¹dzenie bezs³uchawkowe, doskona³e do komunikacji wewnêtrznej
• 7 polifonicznych dzwonków z mo¿liwoœci¹ wgrania w³asnych dzwonków
• sterowanie elektrozaczepem i bram¹ automatyczn¹
• mo¿liwoœæ pod³¹czenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV
i trzech dodatkowych monitorów
• monitoring wejœcia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym
• wybór jêzyka - polski, angielski, niemiecki, hiszpañski, czeski, rosyjski, arabski
• regulacja jasnoœci, kontrastu, g³oœnoœci, wyœwietlacza
• funkcje:
• „prywatnoœæ”
• multiplikacja po³¹czenia – w systemie z co najmniej dwoma monitorami
• wywo³anie interkomowe
• ods³uchiwanie innego monitora
• wygodne przyciski
• nowoczesny wygl¹d
• dwa wzory obudów do wyboru, bia³a i czarna
• wbudowany czytnik kart micro SD
• rejestrator DVR z wykryciem ruchu
• mo¿liwoœæ robienia zdjêæ z panelu zewnêtrznego
• odtwarzacz multimedialny (muzyka, filmy, ramka do zdjêæ)
• dyktafon (rejestracja dŸwiêku z pomieszczenia)
• automatyczna sekretarka

PRO B

PRO W

Kod
PRO B

7” monitor z ekranem dotykowym i czytnikiem kart micro SD w kolorze czarnym

PRO W

7” monitor z ekranem dotykowym i czytnikiem kart micro SD w kolorze bia³ym

Miejsce zapisywania
Pamiêæ wewnêtrzna
Zewnêtrzna karta pamiêci

Funkcja wykonywania zdjêæ
WskaŸnik rozdzielczoœci
Iloœæ zdjêæ
320*240
64 sztuki
640*480
Zale¿y od pojemnoœci karty pamiêci

PRO B/W
podtynkowy
0 do +40
0 – 95
7 W (max) – 1 W (czuwanie)
15
470
210 x 116 x 25
2
do 50 m (4 x 0,5 mm )
2
do 75 m (4 x 0,75 mm )
do 100 m (4 x 1,0 mm2)

cena brutto
921,27

749,00

921,27

Funkcja nagrywania obrazu
Pojemnoœæ karty pamiêci WskaŸnik rozdzielczoœci Czêstotliwoœæ wyœwietlania klatek
1G
320*240
2
2G
320*240
5
4G
320*240
10
>=8G
640*480
10

LCD
Parametry
Monta¿
Temperatura pracy (oC min/max)
Wilgotnoœæ pracy
(%)
Pobór pr¹du
(W)
Napiêcie zasilania
(V DC)
Waga
(g)
Wymiary
(mm)
Struktura okablowania

cena netto
749,00

Home

Mikrofon
G³oœnik

Gniazdo karty pamiêci
Za³¹czenie / Wy³¹czenie urz¹dzenia

SCHEMATY

NOWOŒÆ

System wideodomofonowy posiada dwa warianty pod³¹czenia
i odblokowania elektrozaczepu (w obu przypadkach ekran
przewodu kabla musi byæ uziemiony).
Wariant 1:
Elektrozaczep pod³¹czony jest do panelu rozmównego, który pod³¹czony
jest do monitora wewnêtrznego (w tym wariancie elektrozaczep wymaga
dodatkowego zasilania). Sygna³ odblokowania wysy³any jest z monitora
wewnêtrznego w momencie wciœniêcia przycisku odblokowania i dociera
do rygla poprzez panel rozmówny.

Wariant 2:
Elektrozaczep pod³¹czony jest bezpoœrednio do monitora wewnêtrznego (w tym
wariancie elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania). Sygna³ odblokowania
wysy³any jest z monitora wewnêtrznego w momencie wciœniêcia przycisku
odblokowania i dociera bezpoœrednio do rygla.
Specyfikacja okablowania:
- Jeœli odleg³oœæ pomiêdzy monitorem a panelem rozmównym jest mniejsza ni¿ 50 m,
nale¿y zastosowaæ przewód ekranowany 6x0,5mm2;
AD1
GND
PWR1
VD1
KEY1

Specyfikacja okablowania:
- Jeœli odleg³oœæ pomiêdzy monitorem a panelem rozmównym jest
mniejsza ni¿ 50 m, nale¿y zastosowaæ przewód ekranowany 4x0,5 mm2;
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- Jeœli odleg³oœæ przekracza 50m, nale¿y wybraæ kabel koncentryczny SYV-75-3 dla wideo
z innym przewodem ekranowanym 4*x0,5 mm2 lub kabel SYV-75-3+RVVP4x0,5 (zalecane).

panel rozmównyy
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GND
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VD1
KEY1

- Jeœli odleg³oœæ przekracza 50 m, nale¿y wybraæ kabel koncentryczny
SYV-75-3 dla wideo z innym przewodem ekranowanym 2x0,5 mm2
lub kabel SYV-75-3+RVVP 2x0,5 (zalecane).
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Schemat okablowania 1

Schemat okablowania 2

AD: Audio
VD: Wideo
PWR: Zasilanie
GND: Uziemienie
DATA: Komunikacja
CCTV: kamera CCTV

Schemat przedstawia okablowanie systemu z pod³¹czeniem elektrozaczepu (b)
do panelu rozmównego, mo¿liwym pod³¹czeniem drugiego panelu wraz
z elektrozaczepem (a), oraz pod³¹czonym modu³em sterowania bram¹
automatyczn¹ NC05.

Schemat przedstawia okablowanie systemu z pod³¹czeniem elektrozaczepu (b) do monitora
wewnêtrznego, oraz pod³¹czonym modu³em sterowania bram¹ automatyczn¹ NC05.

Zalecana wysokoœæ monta¿u monitora wewnêtrznego oraz panelu rozmównego: 150 cm od pod³o¿a.

Wideodomofony Nice
KOMFORT
i BEZPIECZEÑSTWO
W TWOIM DOMU
Szeroka oferta nowoczesnych, wytrzyma³ych i ³atwych w monta¿u wideodomofonów Nice
zapewni komfort i wygodê u¿ytkowania nawet najbardziej wymagaj¹cym Klientom.
Nice Intercom – systemy komunikacji domowej i przydomowej z kontrol¹ dostêpu
do posesji.
Wysoka funkcjonalnoœæ oraz nowoczesny design to cechy, które sprawiaj¹, ¿e wideodomofony
z oferty Nice s¹ idealnie dopasowanym rozwi¹zaniem dla potrzeb polskiego rynku. Wysoki poziom
bezpieczeñstwa, niskie zu¿ycie energii, prosty w obs³udze interfejs i konkurencyjna cena to tylko
niektóre spoœród ich licznych zalet.
Zobacz co siê dzieje przed Twoim domem – Nice jest zawsze po Twojej stronie.

Kontakt do Product Managera:
tel. +48 22 759 40 47, tel. kom.: +48 539 930 850
e-mail: damian.wisniewski@nice.pl

