
 

Axema Porttelefoni
CityKit - Ljud- och videosamtal

CityKit är ett perfekt allt-i-ett paket för företaget, 
hotellet eller villan och finns i tre olika genialiska 
utföranden: 

 •  Trådbundet för ljudsamtal

 •  Trådbundet för ljud- och videosamtal

 •  Trådbundet för ljud- och videosamtal samt 

dörröppning med mobil via gratis app

Trygghet för hotellet,
företaget och villan.

•  Allt-i-ett paket

•  Bakgrundsbelyst 
namnskylt

•  Stilfull och robust
design i metall

•  Enkel inkoppling med
2-tråd

•  Ljud- och videosamtal

•  Portöppning med
mobil

•  Enkelt att komplettera
med fler svarsapparater 
och porttelefoner
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•  Ljudlös ”stör-ej” funktion 

•  Justerbar ring- och talvolym

•  Luren hålls fast med magnet

•  Väggmontage på svarsapparater

•  Porttelefon med aluminiumfront och
högtalare i rostfritt stål

•  Svarsapparat i slagtålig plastkomposit

•  CityKit DUOX Audio, 1 lur

Art.nr. 3-0314 (E5801393)

•  CityKit DUOX Audio, 2 lurar

Art.nr. 3-0315 (E5801394)

•  CityKit DUOX Video, med lur

Art.nr. 3-0310 (E5801351)

•  CityKit DUOX Video, utan lur

Art.nr. 3-0311 (E5801352)

•  CityKit DUOX Video, med lur, Wi-Fi

Art.nr. 3-0312 (E5801391)

•  CityKit DUOX Video, utan lur, Wi-Fi

Art.nr. 3-0313 (E5801392)

•  Utanpåliggande låda

Art.nr 3-7061 (E5806440)

•  Infällnadslåda

Art.nr 3-8948

Vill du veta mer? 
Varmt välkommen att ringa 

eller maila oss

CityKit porttelefoner med eller utan kamera

Snabbfakta

CityKit svarsapparater med eller utan bildskärm eller lur

CityKit DUOX Audio trådbunden 
porttelefoni är ett perfekt allt-i-ett paket 
för företaget, hotellet eller villan. Kitet 
innehåller allt* du behöver för att köra 
igång: En porttelefon för ljud, en eller 
två svarsapparater med lur och en 
transformator.

CityKit DUOX Video

CityKit DUOX Audio

CityKit DUOX Video trådbunden 
porttelefoni är ett perfekt allt-i-ett paket 
för företaget, hotellet eller villan. Kitet 
innehåller allt* du behöver för att köra 
igång: En porttelefon för ljud & bild, 
en svarsapparat med bildskärm, med/
utan lur och en transformator.

CityKit DUOX Video Wi-Fi
CityKit DUOX Video Wi-Fi trådbunden 
porttelefoni är ett perfekt allt-i-ett 
paket för företaget, hotellet eller villan. 
Svarsapparaterna är förberedda så att 
det bara är att ladda ner gratis-appen 
för att kunna öppna entrédörren med 
mobilen. 

Paketet innehåller allt* du behöver för 
att köra igång: En porttelefon för ljud 
& bild, en svarsapparat med bildskärm 
och Wi-Fi, med/utan lur och en 
transformator.

* Välj mellan utanpåliggande eller infälld montagelåda


