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Mini Handsfree.
De essentie in zijn meest 
verfijnde vorm.

Het design van de Mini is basic en toch uitermate veelzijdig. 

Het handsfree opbouwmodel met full-duplex audio in de kleur 

wit is voorzien van een 4,3 inch 16:9 kleurenscherm en biedt 

de mogelijkheid om de kleur, het contrast en het volume van de 

oproeptoon te regelen en een eigen beltoon in te stellen.



MiniMini

Mini met hoorn en zwart/wit- 
of kleurenmonitor: veelzijdige 
essentie
De versie met hoorn is uitgerust met een 4,3" 16:9 zwart/wit- of 

kleurenscherm. Dit praktische en efficiënte model biedt de mogelijkheid 

om de kleur, het contrast en het volume van de oproeptoon te 

regelen en een keuze te maken uit de verschillende beltonen. 

Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting.



Mini

Mini Deluxe. Efficiëntie dankzij 
uitgebreide mogelijkheden.
Met luxueuze soft-touch 
afwerking. 
Het stijlvolle zwarte design wordt gecombineerd met het gemak van 

uitgebreide mogelijkheden. Naast de functies van de Mini is deze luxe 

uitvoering standaard voorzien van een hoorn met soft-touch afwerking 

en 8 toetsen.

LUXUEUZE 
SOFT-TOUCH 
AFWERKING
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Uitvoeringen met inductiespoel verkrijgbaar (6700W/BM - 6701B/BM - 6701W/BM - 6271W/BM), te completeren met bijbehorende muurplaat.

6701W - MINI MET HOORN, KLEURENMONITOR. WIT. SBTOP
Opbouwmonitor met hoorn, 4,3-inch 16:9 kleurenscherm. Regeling van helderheid en kleur en van het volume van de beltoon mogelijk. Aanpassing van de beltoon, met keuze uit 
verschillende melodieën. Standaard voorzien van 4 soft touch toetsen voor openen van de deur, beeldoproep, centrale-oproep en privacyfunctie en led-signalering voor deurstatus. 
Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. Biedt de mogelijkheid om 4 extra toetsen toe te voegen met het accessoire art. 6733W. Voorzien van 2 DIP-switches 
met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Inclusief muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos en 
een aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. SBTOP-systeem. Afmetingen 175x160x22 mm.

6700W - MINI MET HOORN, Z/W-MONITOR. WIT. SBTOP

6701B - MINI MET HOORN, KLEURENMONITOR. ZWART. SBTOP
Opbouwmonitor met hoorn, 4,3-inch 16:9 kleurenscherm. Regeling van helderheid en kleur en van het volume van de beltoon mogelijk. Aanpassing van de beltoon, met keuze 
uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van 8 soft touch toetsen voor openen van de deur, beeldoproep, centrale-oproep, privacyfunctie en vier andere functies van de 
installatie. led-signalering voor deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. Compleet met 2 DIP-switches met 8 standen voor de programmering van 
de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Inclusief muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos en een aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. 
SBTOP-systeem. Afmetingen 175x160x22 mm.

6712 - BUREAUSTEUN VOOR MINI-MONITOR
Bureausteun om de MINI-monitor te kunnen ombouwen tot tafelmodel. Compleet met 1 kabel van 2m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten. Afmetingen: 145X190X120mm.

6733W - AANVULLENDE TOETSEN KIT VOOR MINI-MONITOR, KLEUR WIT
Accessoire om de MINI-monitors art. 6700W-/BM en 6701W-/BM te kunnen ombouwen tot uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module 
voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.

6711W - AFDEKRAAM VOOR MINI-MONITOR MET HOORN. KLEUR WIT
Accessoire voor de Mini-monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij gebruik in renovatie. Kleur wit. Afmetingen: 300x260x4 mm.

6719W - OPBOUWRAND VOOR EXT. KABELINV. MINI MONITOR HOORN
Opbouwrand voor Mini-monitor met hoorn, voor het invoeren van kabels die op de muur liggen. Afmetingen: 164X149,60X19mm.

6732 - BUREAUSTEUN VOOR MINI HANDSFREE MONITOR
Bureausteun om de Mini Handsfree monitor om te bouwen tot tafelmodel. Compleet met 1 kabel van 2 m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten. Afmetingen: 140X190X140mm.

6734W - KIT EXTRA TOETSEN MINI-MONITOR HANDSFREE. WIT
Accessoire om de Mini-monitors art 6721W-/BM en 6722W-/BM te kunnen ombouwen naar uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module 
voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.

6713W - AFDEKRAAM VOOR MINI HANDSFREE MONITOR
Accessoire voor de Mini Handsfree monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij gebruik in renovatie. Kleur wit.

6720 - OPBOUWRAND VOOR EXT. KABELINV. MINI HANDSFREE
Opbouwrand voor Mini Handsfree, voor het invoeren van kabels die op de muur liggen. Afmetingen: 106,3X149,60X19 mm.

6710 - MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI-MONITOR
Muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos voor /BM-uitvoeringen van de MINI-monitor met hoorn en inductiespoel voor hoortoesteldragers. Inclusief 
aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Afmetingen 145x100x4 mm.

6721W - MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR. WIT. SBTOP 
Opbouwmonitor handsfree full-duplex en kleurenscherm van 4,3-inch 16:9. Regeling van helderheid, contrast en van het volume van de beltoon mogelijk. Aanpassing van de 
beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van 5 sensitive touch toetsen met LED-achtergrondverlichting voor openen van de deur, audio-inschakeling, 
beeldoproep, extra programmeerbare functie (centrale-oproep) en privacyfunctie. LED-signalering voor deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. 
Biedt de mogelijkheid om 3 extra toetsen toe te voegen met het accessoire art. 6734W. Voorzien van 2 DIP-SWITCHES met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode 
en de programmering van de toetsen. Inclusief muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos en een aftakblokje  voor stamleiding  art 1214/2C. De monitor kan 
alleen worden gebruikt op 2-draads SimplebusTop Color-systemen. Afmetingen 115x160x22mm.




