AXA DEURSPION
Met digitaal display

VOEL JE VEILIG, ZIE WIE ER
VOOR JE DEUR STAAT

AXA’S KLAVERTJE
VIER STAAT
VOOR AXA’S VIER
ZEKERHEDEN DIE
U BIJ IEDER AXA
PRODUCT MAG
VERWACHTEN
 0 jaar
1
garantie

a ls beste
getest

Nederlands
product

n iet goed,
geld terug

Ga naar axa home security.com voor de volledige voorwaarden.

Uw veilige
keuze
MET EEN HISTORIE DIE 110 JAAR TERUGGAAT,
IS AXA EEN BEGRIP ALS HANG- & SLUITWERK
LEVERANCIER EN HEEFT ZIJ EEN IJZERSTERKE
NAAM OPGEBOUWD OP HET GEBIED VAN
INBRAAKWERENDE BEVEILIGINGSPRODUCTEN.

Als specialist met kennis van zaken op het gebied van
hang- & sluitwerk biedt AXA goede en snelle oplossingen.
Een team van specialisten houdt zich dagelijks bezig met
het ontwikkelen, produceren en vermarkten van AXA
kwaliteitsproducten. Kwaliteit die zich openbaart in de
gebruikte materialen, de maatvastheid, de afwerking en
de levensduur van de producten. Maar ook kwaliteit die
u terugziet in de leverbetrouwbaarheid, de uitgebreide
documentatie en de expertise die u aantreft bij onze
medewerkers.

gelukkig is er AXA

WAAROM ONZE
DIGITALE DEURSPION
DE OPLOSSING IS
De digitale deurspion is een aanvullende
bescherming tegen indringers. U kunt op de
grote display duidelijk zien wie er voor de deur
staat en bepalen of u de deur open doet of niet.
De deurspion met infrarood maakt zelfs (indien
gewenst) automatisch een foto van de persoon
die aanbelt. De spion is makkelijk te monteren
en kan op past op deuren met een dikte tussen
de 38 en 110 mm. AXA heeft 2 soorten in het
assortiment: de digitale deurspion basic (DDS 1)
en de digitale deurspion met infrarood (DDS 2).

DIGITALE DEURSPION
BASIC (DDS1)

DIGITALE DEURSPION
MET INFRAROOD (DDS2)

De AXA DDS 1 is een digitale deurspion die voor
extra veiligheid zorgt. Het 3,2 inch scherm (circa
8 cm) geeft met een simpele druk op de knop
duidelijk aan wie voor de deur staat.

De AXA DDS 2 heeft naast zijn goed zicht in
het donker ook de optie om foto’s te maken.
Ook kan de DDS 2 als deurbel functioneren.

VOORDELEN

VOORDELEN

• Helder en groot scherm
• M
 akkelijk bedienbaar, ook voor
kinderen en ouderen
• Eenvoudig te monteren

• O
 ok goed zicht in donkere galerij of portiek
(door infrarood camera met nachtzicht)
• Deurbelfunctie
• Optie voor het automatisch
maken van foto’s
• Makkelijk bedienbaar, ook voor
kinderen en ouderen
• Eenvoudig te monteren

Deurdikte

Geschikt voor deuren van 38-110 mm

Batterijen

Meegeleverd

Voeding

4 AAA batterijen (circa 2.000 views)

Afmeting (bxhxd)

125 x 68 x 15 mm

Gewicht

180 gram

Artikel nummer

7800-00-90

AXA Deurspion met infrarood (DDS2)
LCD scherm

3.2 inch

Resolutie

320 x 240 pixels

Gatgrootte camera

Ø 14 - 22 mm

Deurdikte

Geschikt voor deuren van 38-110 mm

Deurbelfunctie

Ja

Batterijen

Meegeleverd

Voeding

4 AAA batterijen (circa 2.000 views)

Afmeting (bxhxd)

125 x 85 x 18,5 mm

Gewicht

260 gram

Geheugen

Intern geheugen + uitbreiding

68

Mogelijkheid voor het maken
van foto’s

Artikel nummer

125

18,5

85

Micro SD kaart mogelijk
Extra’s

DEUR

Ø 14 - 22 mm

15

7820-00-90

SLIMME OPLOSSINGEN MET
HET VAKMANSCHAP VAN TOEN,
DE KENNIS VAN NU EN DE FOCUS
OP DE TOEKOMST

DEUR

320 x 240 pixels

Gatgrootte camera

125

MONTAGE

3.2 inch

Resolutie

AXA DDS2

LCD scherm

MONTAGE

AXA Deurspion Basis (DDS1)

AXA DDS1

Technische specificaties

gelukkig is er AXA

www.axa home security.com
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Over Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale pionier in veiligheid en beveiliging. We helpen mensen
veilig te zijn, waar ze wonen, werken en naartoe gaan. Allegion is een $ 2 miljard toonaangevende
leverancier van veiligheidsproducten en verkoopt in bijna 130 landen wereldwijd. AXA is onderdeel
van de Allegion groep en biedt u daardoor toegang tot een breed portfolio hoogwaardige en
innovatieve beveiligingsoplossingen voor ramen en deuren.
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