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ADEMBENEMENDE
GRAPHICS,
eenvoudig in
gebruik en volledig
personaliseerbaar.

Pas uw gebruikersprofiel zelf
aan rechtstreeks vanop het
touchscreen, alle functies
bereikbaar per ruimte, een
bediening en controletoestel
voor het hele huis.

AANPASBARE PROFIELEN
Pas uw profiel en functies aan
voor een betere controle van uw
huis.

INTUÏTIEF EN INTERACTIEF
Dankzij de nieuwe grafische
interface, is het bedienen van uw
domotica simpel en intuïtief. U kan
gemakkelijk van ruimte naar ruimte
navigeren en ze beheren zoals u
zelf wil.
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Toets voor
video
functies
SD-kaart
USB-poort

DESIGN DAT U ZELF KIEST
Een design dat aangepast is aan uw smaak en stijl. Een ergonomisch toestel, verkrijgbaar in zwart en wit, voor
een unieke ervaring, mede dankzij de minimale opbouwdikte.

DESIGN DAT
U ZELF KIEST,

met een simpele klik

Een geavanceerd toestel, waar
de gebruiker centraal staat,
beantwoordend aan al zijn
noden. Het stuurt uw domotica
aan, integreert verschillende
multimedia (foto’s, audio en
video) en via de browser bent
u steeds verbonden met het
internet.

VOLLEDIG BEHEER VAN DE WONING
Controleer uw woning en uw videofonie, dankzij de volledige
integratie van alle functies: het bedienen van MyHOME domotica,
videofonie en cameracontrole was nog nooit zo eenvoudig.

STEEDS ONLINE
Via de browser bent
u verbonden met
het internet, één klik
verwijderd van uw
favoriete websites.
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MULTIMEDIA
Door één scherm wordt
uw huis nog meer het
uwe. Luister naar uw
favoriete muziek en
bekijk foto’s via de
USB-poort en
SD-kaart.
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Catalogus
Ref.
MH4893
MH4892

MH4893

MyHOME Screen10

MyHOME Screen 10 met 10” LCD 16:9 scherm en nieuwe
grafische interface:
- Aansturen van MyHOME domotica
- Geïntegreerde videofoon
- Beheer van functies per ruimte
- Toegang tot multimedia via USB-poort, SD-kaart of
LAN
- Beheer van personaliseerbare profielen
- Instelbare achtergrond
Murale montage met inbouwdoos 506.
Verkrijgbaar in zwart en wit.
Geen afwerkkader verreist.
: protocol voor de ontwikkeling van integratietoepassingen.

MH4892
Dati dimensionali
Afmetingen

A

C

B
B

315 mm

200 mm

C
24 mm

PBT1306SC10N
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Legrand Group Belgium
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
T: +32 (0)2 719 17 11
F: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be

Concept Store
Steenkoolkaai 10
1000 Brussel
T: +32 (0)2 719 54 81
F: +32 (0)2 719 54 80
Open van dinsdag tot zaterdag

www.bticino.be • www.conceptstore.be
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