
PLACO to nowy zewnętrzny panel dostępu od CAME 
z kamerą kolorową i prostym dwurdzeniowym systemem okablowania. 
Kompaktowy i o wąskim profilu (odstaje od ściany na 30 mm). 
Dzięki swojemu designowi, wyrafinowanym liniom i eleganckiemu 
wykończeniu ze szczotkowanej stali nierdzewnej, pasuje do każdego wystroju. 
Zapewnia niezrównaną jakość obrazu w każdych warunkach 
klimatycznych, zarówno za dnia jak i nocą.
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Bianca, nowy monitor wewnętrzny z kolorowym wyświetlaczem LCD 3.5" 
oraz bezsłuchawkowy zestaw audio BIANCA. Razem oferują wysokiej jakości obraz 
i dźwięk oraz bardzo niskie zużycie energii. Design o miękkich liniach, 
wysokim poziomie elegancji i ergonomicznym układzie sterowania, 
w pełni wykonany we Włoszech zapewnia przyjemną estetykę i łatwość użycia. 

ŁATWY W UŻYCIU

NOWOCZESNA, MIEKKA LINIA 

DOSKONAŁA JAKOŚĆ DŹWIĘKU I OBRAZU 

MONTAŻ PODTYNKOWY 

I NATYNKOWY 

OCHRONA IP 54

FUNKCJA INTERKOM 

W STANDARDZIE 

NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ OBRAZU

Placo zapewnia niezrównaną jakość obrazu 

zarówno za dnia jak i w nocy dzięki 

zastosowaniu czujników najnowszej 

generacji, które wykorzystują algorytmy 

Cyfrowego Przetwarzania Obrazu.

WYSOKIEJ JAKOŚCI KAMERA

Z SZEROKOKĄTNYM OBIEKTYWEM

Placo wyposażony jest w szerokokątną 

kamerę, która zapewnia obraz 

z bardzo szerokiego pola (z odległości 50 cm 

od panelu obserwować można obszar 

szeroki na 80 cm).

Kąt widzenia w poziomie    94°

Kąt widzenia w pionie    77°

MAKSYMALNA OCHRONA 

PRZED WODĄ I WSTRZĄSAMI

Zewnętrzne panele Placo są bardzo trwałe. 

Odznaczają się niesłychaną wytrzymałością 

i stopniem ochrony IP54. 

Wytrzymują wszelkie warunki pogodowe 

– zarówno zimowe jak i letnie.

KOMPLETNY ZESTAW
UMOŻLIWIAJĄCY SZYBKI 
I ŁATWY MONTAŻ
Nowy system interkom video kontroli wstępu Bianca-Placo 
od CAME jest idealnym rozwiązaniem dla montażu 
w domach jedno i dwurodzinnych.

ZALETY:

Dla instalatora:

• Proste, dwurdzeniowe okablowanie
• Standardowe zapewnienie interkomunikacji 
 bez potrzeby dodawania źródeł zasilania
• Standardowe zapewnienie sterowania zwolnieniem zamka 
 z zastosowaniem dedykowanego przekaźnika 

 

 

Dla użytkownika:

• Elegancki i praktyczny zewnętrzny panel dostępu 
 z kolorową kamerą najnowszej generacji
• Możliwość sterowania światłem zewnętrznym 
 poprzez monitor
• Ergonomiczna i intuicyjna obsługa 
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