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ROBITEL 

KAPUTELEFON BEMUTATÓ 

NSK VIDEO KAPUTELEFON 

NSK-7168 

- színes  CCD kamera 

- felületre szerelhető kivitel 

- négy vezetékes rendszer 

- kamera látómezeje: 

vízszintesen 68° 

függőlegesen 55° 

- hat ledes világítás 

- alkonyatkapcsoló 

- méret: 120×88×18 mm 

NSK-7162 

NSK-7179 

- színes kültéri kamera 

- kamera látómező: 

vízszintesen 110° 

- hat darab fehér fényű LED 

- alkonykapcsoló 

- süllyesztetten szerelhető 

kivitel 

- négy vezetékes rendszer 

- állítható dőlésszög 

- méret: 185×123×58 mm 

- színes kültéri kamera 

- kamera látómező: 

vízszintesen 110° 

- hat darab fehér fényű LED 

- alkonykapcsoló 

- süllyesztetten szerelhető 

kivitel 

- négy vezetékes rendszer 

- állítható dőlésszög 

- méret: 185×123×58 mm 

NSK-7620 

- színes 2,4" TFT LCD monitor 

- felületre szerelhető kivitel 

- négy vezetékes rendszer 

- kézi beszélős  

- fehér színben 

- méret: 292×98×37 mm 

NSK-7870 

- 7" színes LCD monitor 

- érintő gombok, 

- két kültéri egység 

csatlakoztatható 

- négy vezetékes rendszer 

- memória 

- fekete és fehér színben 

- méret: 155×275.5×35 mm 
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XINGTEL VIDEÓ KAPUTELEFON 

Xingtel C6 
Xingtel C3S 

- színes, ¼ CCD camera 542*582 

- fém kültéri egység 

- infra Led világítás 

- Ezüstszínben 

- beszédidő 60s 

- méret 130*57*27 

- esővédővel 137,4*60*44 

-  

- színes, ¼ CCD camera 542*582 

- állítható kamera 10’ 

- infra Led világítás 

- beszédidő 60s 

- fém eloxált süllyesztett kültéri készülék 

- méret 192*116*45 

Xingtel C3K 

Xingtel I2 

- 4" színes LCD monitor 

- Kicsi fekete gombok 

- kitekintő funkció 

- két monitor megfigyelő 

- max. 2 kültéri és 6 monitor 

- 7" színes LCD monitor 

- Tuch nyomógomb 

kezelőfelület 

- kitekintő funkció 

- két monitor megfigyelő opció 

- max. 2 kültéri és 6 monitor 

-  

Xingtel G5 

Xingtel C3C 

- színes, ¼ CCD camera 542*582 

- állítható kamera 10’ 

- infra Led világítás 

- beszédidő 60s 

- fém eloxált süllyesztett kültéri készülék 

- méret 192*116*45 

- 5 proxy tárhely, kijárati nyomógomb 

 

- színes, CCD camera IP54 

- Üveg kültéri egység 

- infra Led világítás 

- Üveg süllyesztett kültéri készülék 

- Tuch nyomógomb 

- Méret:192*116*45 

Xingtel C5 

Xingtel telefon modul 

- villa kaputelefonokhoz, 

 telefon modul 

-  bejövő kaputelefon hívásokat 

a vezetékes és vezeték-nélküli 

belső telefonhálózatra irányítja  

- Ajtónyitás lehetőség 

- színes, ¼ CCD camera 542*582 

- állítható kamera 10’ 

- infra Led világítás 

- beszédidő 60s 

- fém eloxált süllyesztett kültéri készülék 

- méret 192*116*45 

- bejárati kód, kijárati nyomógomb 

- mágneszár időzítés 
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-  

Xingtel 3622 audio szett 

- 35-50 m távolságra ajánlott 

- DECT telefonos beltéri egységgel 

- telefon memória 

- beltéri dokkoló töltő 

- vandálbiztos falon kívüli kültéri ház 

- kültéri egység 12VDC –vel, vagy  

2 darab C2-es tartós üzemeltethető 

- fehér vagy fekete beltéri egységgel 

Xingtel 6021 audio szett 

nem bővíthető 

- 35-50 m távolságra ajánlott 

- beltéri egységgel 

- beltéri dokkoló töltő 

- vandálbiztos falon kívüli ház 

- kültéri egység 2 darab C2-es tartós 

elemmel vagy 12VDC vél 

üzemeltethető 

- fekete beltéri egységgel 

 Xingtel 3486 video szett 

 
 

- 20-30 m távolságra ajánlott 

- 2.4'(320*240) QVGA LCD monitor 

- Max. 2 kültéri egység 

- beltéri dokkoló töltő 

- vandálbiztos falon kívüli ház 

- elemmel vagy 12VDC-vel üzemeltethető 

- fehér beltéri egységgel 

- videó rögzítés 

- 20-30 m távolságra ajánlott 

- 2.4'(320*240) QVGA LCD monitor 

- beltéri dokkoló töltő 

- vandálbiztos falon kívüli ház 

- elemmel vagy 12VDC vel 

üzemeltethető 

- fehér beltéri egységgel 

- videó rögzítés 

Xingtel CK3048 video szett 

 

Xingtel C3S-I2 IP700 WIFI video szett 

 

- 4” TFT érintő monitor 

- TP-Link accespoint 

- fém eloxált süllyesztett kültéri készülék 

- a monitor 8 kültéri egységet, 4 monitort, és 8 IP 

kamerát tud kezelni 

- 4 melody csengetés 

- 8 alarm funkció (füst, gáz, riasztó, stb.) 

- képrögzítés 

- kalendárium, dátum, idő 

- Táp monitornak és a kültérinek is kell 12VDC 

XINGTEL VEZETÉK NÉLKÜL KAPUTELEFONOK 
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RONGTEL VIDEO KAPUTELEFON 

Üzemi feszültség 18V 

Felbontás: 1440 × 234 pixel 

Képernyő: 4 hüvelykes LCD 

Méretek: 195 × 127 × 16,5 (mm) 

Telepítés: Falra szerelhető 

Súly 300g Üzemi feszültség 18V 

Felbontás: 1440 × 234 pixel 

 

Anyaga alumínium ötvözetszín 

 fekete-ezüst 

Kamera Típus Színes CCD kamera 

Kamera látószög 72 ° 

Minimális megvilágítás 0.1Lux 

Üzemi hőmérséklet -25 ° C ~ 65 ° C 

Éjszakai világítás: 4 fehér LED 

Vízálló minősítés IP55 

Méretek: 125 * 91 * 41mm 

Telepítés: Falra szerelhető 

Súly: 350g 

 

Kijelző 7 "-os színes TFT LCD képernyő 

beszélgetési idő 120 másodperc 

Feszültség kimenet 15 V DC, 1500mA 

Méret 195 * 125 * 20 mm 

Telepítés: Falra szerelhető 

Süly: 550g 

MR380C4 

 

MR280C4 

 

MR380C4S Mem 

kép és videó készítés 

 

Memória 

 

PL281C4 

 

PL270C4 
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RONGTEL TÁRSASHÁZI AUDIO KAPUTELEFON 

RONGTEL TÁRSASHÁZI VIDEO KAPUTELEFON 

RONGTEL TÁRSASHÁZI AUDIO KAPUTELEFON 

Digitális audio kültéri állomás, alumínium ötvözet panel, vízálló, süllyesztett. 

Funkció: hívás / beszélni / hozzáférés opció, táp 15V, Méretek: 97x350x23 (mm). 

Alumínium ötvözet panel, Vízálló IP65, DC15V áramfelvétel <200mA-t, kábelméret 0,5 s.q.m távolság ≤70m,  

Méret 97x350x23 (mm) 

Rongtel direkthívású videó kaputelefon 

 

Rongtel társasházi audio kaputelefon 

 

4 "TFT LCD; Fekete vagy fehér színben; Kézi beszélő nélküli, touch gombok; funkció: beszéd / kinyitás / belső kapu 

kitekintés / kép memória és a videofelvétel az opció. 

 

Üzemi feszültség 18V, felbontás 1440 × 234 pixel, képernyő 4 hüvelykes LCD, méret 195 × 127 × 16,5 (mm) 

falra szerelhető, súly 300g 

 



 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁRSASHÁZI CAT5 SZERELÉSŰ VIDEÓ KAPUTELEFON 

RT PL960M-MP IP WIFI ANDROID, IPHONE - VIDEÓ 

KAPUTELEFON 

Rendelésre: 

4 "TFT LCD; Fekete vagy fehér színben; Kézi beszélő nélküli, touch 

gombok; funkció: beszéd / kinyitás / belső kapu kitekintés  

 

Üzemi feszültség 18V, felbontás 1440 × 234 pixel, képernyő 4 hüvelykes 

LCD, méret 195 × 127 × 16,5 (mm) 

falra szerelhető, súly 300g 

 

WIFI kaputelefon (IP hálózaton, és WIFI-n működő videó 

kaputelefon  

ControlCam App. Android 4.0-5.0, IPhone APP STORE 

Üzemi feszültség 15VDC 150mA. 

Opcionális kódzár (MP) 

Opcionális esővédő 

Távoli kaputelefon elérés, betekintés, csengetés. 

(Ha nincs otthon, akkor is tud beszélni a látogatóval és ajtót nyitni, 

felvételt készíteni) 

HD videó felvétel, képfelvétel  

Kamera felbontás 100Mega pixel 

Mikrofon, és hangszóró kikapcsolás. 

Bel és kültéritől, külön programozható ajtónyitás 

Falra szerelhető, IP55 

PL960M 112x136x52mm súly: 750g 

PL960MP210*105*32mm súly: 950g 

Tartozék :táp, WiFi antenna 

BEWARD DS03MP, POE, IP, ANDROID, IPHONE - VIDEÓ 

KAPUTELEFON 
 Kaputelefon (IP hálózaton, és WIFI-n működő videó kaputelefon  

Opcionális WiFi átjátszás TPLink 1520Accespointtal 

TCP, IPv4/v6, HTTP, DNS, DHCP, DDNS, DHCP, UDP, NTP 

Beward App. Android 4.0-5.0, IPhone APP STORE 

Üzemi feszültség 12VDC 250mA. 

Esővédő 

Vízszintesen állítható felszerelés 

Távoli kaputelefon elérés, betekintés, csengetés. 

(Ha nincs otthon, akkor is tud beszélni a látogatóval és ajtót nyitni, 

felvételt készíteni) 

HD videó felvétel, képfelvétel számítógépen is. Н.264/MJPEG, 

H.264/H.264, MJPEG/MJPEG, 960x576, 720x576 (Full D1), 

704x576 (D1) 

Kamera 1/3'' SONY 960H CCD, DSP Effio-E, 3.7 mm, F2.0 

Beltéritől ajtónyitás, opcionális ajtonyitó vezérlő 

Falra szerelhető, IP65 

Méret 73х166х51 mm súly: 570.g 

Csatlakozás Rj45 

Tratozékok telepítő CD, táp PoE csatlakozó 
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Xingtel A3 

- színes CCD kamera 

- fém kültéri egység 

- kódzár 

- LCD kijelző háttérvilágítással 

- 9 kültéri 32 lakás csatlakoztatható 

Xingtel A5 

- színes CCD kamera 

- fém kültéri egység 

- nyomógombos 

- 32 lakás csatlakoztatható 

Xingtel I2 apartman Xingtel G5 apartman 

- színes 4” LCD monitor 

- folyosó kamera 

- telefon modul 

- kitekintő funkció 

- mikrofon kikapcsolás 

- színes 7” LCD monitor 

- folyosó kamera 

- telefon modul 

- kitekintő funkció 

 

XINGTEL TÁRSASHÁZI VIDEÓ KAPUTELEFONOK 

- 4-7” TFT érintő monitor 

- fém eloxált süllyesztett kültéri készülék 

- a monitor 8 kültéri egységet, 4 monitort, 

és 8 IP kamerát tud kezelni 

- 4 melody csengetés 

- Érintő képernyő 

- 8 alarm funkció (füst, gáz, riasztó, stb.) 

- képrögzítés 

- kalendárium, dátum, idő 

- Opcionális WiFi, TPLink accespointtal 

A kültéri készülék egy vezeték nélküli 

egységhez csatlakozik, amely kapcsolatban 

van a ház vezeték nélküli ruterével (a ruter 

nem tartozék), ehhez csatlakozik a monitor. 
 

Xingtel IP videó kaputelefon 700- 900 

Vezeték nélküli WI-FI IP kaputelefon szett 
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ELÉRHETŐSÉGEK 

ROBITEL 

BAKONYVÁRI RÓBERT EV. 

Bemutatóterem: 

8412 Veszprém-Gyulafirátót 

Füzesi út 41. 

Telefon: +36 20 943 0477 

E-mail: robitel@gmail.com 

Skype: robitel255 

www.videokaputelefonbolt.hu 

www.kaputelefonaruhaz.hu  

www.xingtel.hu  

www.robitel.hu  

Bemutatótermünk nyitva tartása nem folyamatos, kérjük, érdeklődjön a megadott elérhetőségek bármelyikén. 

http://www.videokaputelefonbolt.hu/
http://www.kaputelefonaruhaz.hu/
http://www.xingtel.hu/
http://www.robitel.hu/

