
 
Brukte kontormøbler og teknisk utstyr.
Regnbueveien 9 - Fornebu, 1405 LANGHUS. Telefon: 22151500

Vi har følgende produkt til salgs:

Svarapparat med fargeskjerm til
porttelefon: Aiphone GT-1C7-L, pent brukt

 2.500,- inkl mva ID: 35560 Stk. 1  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/hvitevarer-elektronikk-og-data/datautstyr/datatilbehor/svarapparat-med-fargeskjerm-til-porttelefon-aiphone-gt-1c7-l-pent-brukt-35560.html


vidvinkel bilde, 9 zoom områder

Zoom og Pan-Tilt funksjon: 170° horisontalt / 100° vertikalt

Justering av bakgrunnslys, 3 nivå

Mål H165 x B200 x D25 mm

Montering Bordstativ medfølger, kan også henges på vegg

Farge: Hvit

Vekt 570g

Anbefalt montering høyde 130 - 150 cm

---

Selges som den er, tilkopling til anlegg etc er kjøpers ansvar, da vi ikke har kompetanse på dette.

Prisen er inklusiv mva.

Svarapparat med fargeskjerm til porttelefon: Aiphone GT-1C7-L, pent brukt

---

Talefunksjon: Høyttalende med talestyrt dupleks eller simpleks funksjon

Innebygget teleslynge for samtale funksjon

Internsignal: Tilkobling for internsignal med forskjellig lyd enn fra dørstasjon.

Funksjoner: TALK knapp, Døråpner knapp, OPTION knapp, GUARD knapp

Innstillinger/justering: Trinnløs regulering av volum, ringevolum og lysstyrke

LED varsling for avslått signal

Programmering: Med DIP-SWITCH eller manuelt

Terminaler: Hurtig tilkobling

7" LCD/TFT monitor, farge

Generell info:

Prisen er å forstå pr stk inklusiv mva, om ikke annet er oppgitt i annonseteksten.
---
Henting må avtales på telefon 22 15 15 00, henting kun etter avtale.
Adresse: Regnbueveien 9, 1405 Langhus, evt sending må avtales særskilt.
Betaling med norske bankkort, Visa og MasterCard, samt kontant.
Vi har også mye annet flott og rimelig møblement til kontoret, samt annet utstyr tilgjengelig.
NB! Kjøper oppfordres til å sette seg inn i våre salgsvilkår som omfatter begrenset angrerett på
bruktkjøp.
---
Se våre andre annonser, eller ta kontakt for visning, eller spesielle behov! Vi har store mengder
forskjellige pent brukte kontormøbler til salgs.
Besøk gjerne vårt showroom på Langhus ved Oslo, med et godt utvalg nye og brukte kontormøbler og
kontorinnredning ellers. Vi har også store mengder annet utstyr til næring på lager for umiddelbar
levering.

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 141786729
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