Wordt deze mail niet correct weergegeven? Klik hier voor de webversie.

Augustus 2017

Beste Gijsbert,
Met trots introduceren wij de Helios IP Solo van 2N.
De Helios IP Solo is een compacte versie van de al bekende Helios IP Verso van 2N. De Helios
IP Solo is er in twee varianten, inbouw- en opbouw.
Het is een robuste intercom met een elegant design, voorzien van één drukknop en een
verborgen camera.
Daarnaast beschikt de Helios IP Solo over meerdere functionaliteiten, waaronder:
Video mogelijkheden
Camera met nachtzicht
Oproepen naar je smartphone (licentie)
Eenvoudige integratie met bestaande home automation systemen (licentie)
Foto van de bezoeker versturen naar je e-mail (licentie)
Externe (Third party) IP camera aansluiten mogelijk (licentie)
Wist je dat je met 2N ook diverse mogelijkheden hebt op gebied van het bedienen van je
intercom?
Lees snel verder in onze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Cor Heide

Bestel nu de 2N Helios IP Solo met 5% extra introductie korting
(t/m 30 september 2017)

Helios IP Solo Inbouw

Helios IP Solo Opbouw

Inbouw 9155301CF
Inbouw (zwart) 9155301CBF

Opbouw 9155301CS
Opbouw (zwart) 9155301CBS

BESTEL NU

BESTEL NU

Nog meer over de Solo
De Helios IP Solo is verkrijgbaar in twee kleuren, zilver (zie afbeeldingen hierboven) en in het
mat zwart.
Naast de keuze voor opbouw of inbouw heeft de Helios IP Solo nog twee essentiële accessoires.
Kies je voor de opbouwvariant van de Helios IP Solo, bestel dan voor het monteren op de muur
of een glasplaat, de achterplaat (9155068).
En bestel de inbouwbox (9155017) als je de inbouwvariant van de Helios IP Solo kiest.
Bekijk voor meer informatie over en de mogelijkheden met de Helios IP Solo, de datasheet.

Datasheet IP Solo, Engels

Datasheet IP Solo, Frans

Wist je dat?
Er een nieuwe mogelijkheid is om de 2N Helios IP Verso te
bedienen, de vingerafdruk scanner (fingerprint reader).
Met de vingafdruk scanner kun je eenvoudig de deur openen door
middel van het scannen van je vingerafdruk
Inclusief deze nieuwe module zijn er nu 7 verschillende manieren
om de Verso te kunnen bedienen.
1. Cijfertoetsen
2. Drukknop
3. Bluetooth
4. RFID reader
5. NFC
6. Touch screen
7. Vingerafdruk

Voor meer informatie over de 2N Helios IP Verso raadpleeg de
datasheet of neem contact op met Lydis.

Datasheet IP Verso Engels

Datasheet IP Verso Frans

Eenvoudig informatie
raadplegen, bestellen en/of
contact opnemen?
Download de Lydis app
voor iOS of Android.

Onze leveranciers

24/7 BESTELLEN

2N

Panasonic

Yealink

Algo

Patton

Doro Care

FHF

Spectralink

Met deze fabrikanten levert Lydis als
Value Added Distributor een
compleet assortiment IP-communicatie
oplossingen.
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