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STI 1521
4,3 “ TFT kijelző, felbontás 320x240p
Hívás, beszélgetés, nyitás funkciók
Videó felvétel és kép rögzítés 
A beépített memória max. 80 képet tud tárolni
A tárhely max. 32GB micro SD kártyával bővíthető
Minden kültéri egységhez különböző  
csengőhanggal állítható be
Idő, dátum kijelzés   
4 vezetékes rendszer
OSD menü
Beépített mozgásérzékelő, és hangüzenet funkció
Esővédővel ellátott IP65 kültéri egységgel
Összeköthető 2 kültéri egység + 4 beltéri monitor 
+ 2 CCD kamera
4,3” TFT screen, resolution 320x240p
Call, talk, unlock functions
Video recording and snapshot function
Built-in memory can save up to 80 pictures
Support max. 32GB micro SD card
Each outdoor station can set different ringtone-
sand  
different volumes.
Time and date display  
4 wire system

ÚJ termék

Rendelési kód /Article number:  

STI 1294
7 “ TFT kijelző, felbontás 800x480p
Hívás, beszélgetés, nyitás funkciók

Videó felvétel és pillanatkép rögzítés 
A beépített memória max. 80 képet tud tárolni

A tárhely max. 32GB micro SD kártyával bővíthető
Minden kültéri egységhez különböző  

csengőhanggal állítható be
Idő, dátum kijelzés

4 vezetékes rendszer
OSD menü

Beépített mozgásérzékelő, és hangüzenet funkció
Esővédővel ellátott IP65 kültéri egységgel

Összeköthető 2 kültéri egység  
+ 4 beltéri monitor+ 2 CCD kamera

KAPUTELEFONOK Doorphones

Kültéri egység 
/Outdoor station 

STI 1294K
IP védettség / IP protection: IP65

Video kaputelefon beltéri monitorral, kültéri egységgel 7”
/ Video doorphone with 1 indoor monitor, with outdoor station 7”

STI 1025
Jellemzők / Specifications:
Rádiójel frekvencia / Frequency:     433MHz±0.5MHz
Aktív nyomás hullám (vevő) /Active pressure wave  (receiver):   ≤-57dbm
Negatív nyomás hullám(adó)/Negative pressure wave (transmitter):  ≤-36dbm
Vevő érzékenység / Reception sensitivity:    ≥-80dbm
Adó teljesítménye / Transmitter power: ≤10mW Nyugalmi áram / Quiescent current: ≤400uA
Csengőjelzés hangerő / Ring volume: ≥70dB Hatótávolság / Operating range: 100M (nyílt terepen)
Dallamok száma / Sound options:     36 dallam / melodies
Elem / Battery: 2 x 1,5V AA + 1 x3V CR2032 A termék próbaelemet tartalmaz! 
/ The product contains test battery!

VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐ IP 44
Wireless doorbell IP 44

/ 7” TFT screen, resolution 800x480p
Call, talk, unlock functions
Video recording and snapshot function
Built-in memory can save up to 80 pictures
Support max. 32GB micro SD card
Each outdoor station can set different ringtones
Time and date display
4 wire system
OSD menu
Motion detection and voice message
IP65 outdoor unit, with rain cover
Support max. 2 outdoor stations + 4 indoor monitors  
+ 2 analog CCTV cameras

OSD menu
Motion detection and voice message
IP65 outdoor unit, with rain cover
Support maximum 2 outdoor stations  
+ 4 indoormonitors + 2 analog CCTV cameras
Beszélgetési idő / Conversation time: 120 s
Energiafogyasztás / Power consumption: 300mA max.
Kültéri egység feszültsége 
 / Outdoor unit’s voltage: DC 12V 1A
Beltéri egység feszültsége 
 / Monitor’s voltage: AC 100-240V
Üzemi hőm. / Operating temp: -10°C - +60°C
Telepítés / Installation: Falra szerelhető / Surface mount

Beszélgetési idő / Conversation time:  120 s
Energiafogyasztás / Power consumption:  400mA max.
Kültéri egység feszültsége / Outdoor unit’s voltage: DC 12V 1A
Beltéri egység feszültsége / Monitor’s voltage: AC 100-240V
Üzemi hőm. / Operating temp:   -10°C- +60°C
Telepítés / Installation:  Falra szerelhető / Surface mount

Letölthető használati utasítás  
/ User manual download link

Letölthető használati utasítás  
/ User manual download link

https://daniella.hu/stilo-video-kaputelefon-szett-sti1294-7-os-belteri-kijelzovel-4-vez-600tvl-esofedovel-45-os-tartoval
https://daniella.hu/stilo-sti1521-kaputelefon-szett-video-43col-4-vezetekes-600tvl-esofedovel-45-fokos-tartoval-28574
https://daniella.hu/vezetek-nelkuli-csengo-vizmentes-2795

