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Uitbreiding Classe 100 deurcommunicatie-assortiment
De nieuwe standaard van BTicino
Het Classe 100-assortiment biedt de beste oplossing in deurcommunicatie voor zowel
woningen als appartement complexen. Binnen dit segment introduceert Legrand
Nederland de Classe 100 V12E van BTicino. Deze nieuwe binnenpost heeft een
kleurenscherm van 4,3” en is, vanwege zijn montage- en configuratiemogelijkheden,
het meest flexibele toestel op de Nederlandse markt.
De binnenpost wordt standaard geleverd met opbouwdoos, maar kan met allerlei
accessoires gemonteerd worden volgens de eisen van de klant. Zo bestaat er een
inbouwdoos en een tafelstandaard voor plaatsing op receptiebalies of op een bureau. Maar
ook aan het gebruik van de binnenpost door kinderen of rolstoelpatiënten is gedacht. Via de
houder met kantelfunctie kan het scherm naar boven of naar beneden gekanteld worden,
zodat het toestel op lagere hoogte kan gemonteerd worden. De Classe 100 V12E kan
eenvoudig op een houder met hoorn geplaatst worden. Heel handig voor situaties waar het
soms nodig is om discrete gesprekken te voeren. Binnen het Classe 100-assortiment bestaat
ook een binnenpost die, naast deurcommunicatie, ook de visualisatie van het
energieverbruik toont. Ten slotte is ook gedacht aan twee traditionele huistelefoons met
hoorn voor basisinstallaties.
Het Classe 100-assortiment van BTicino staat voor gebruiksvriendelijke binnenposten voor
grootschalige woningbouw- en utiliteitsprojecten. Met een aantrekkelijk prijskaartje en de
hoogstaande kwaliteit van BTicino, bent u nu in staat om voor een economische prijs een
handsfree binnenpost met kleurenscherm in te zetten. Met deze serie binnenposten zetten
we definitief de nieuwe standaard in de markt en nemen we afscheid van binnenposten met
zwart/wit-scherm.
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Legrand Nederland is wereldwijd specialist in elektrotechnische en digitale infrastructuur in een
gebouw. Legrand richt zich in Nederland met de A-merken Legrand en BTicino op de woning- en
utiliteitsbouw, machine- en paneelbouw en industrie. Zowel voor energiedistributie,
communicatienetwerken als gebouwautomatisering. Alle systemen zijn optimaal op elkaar afgestemd
en daardoor eenvoudig, veilig en snel te monteren. Legrand Nederland streeft een leidende positie na
als totaalleverancier binnen gebouwgebonden elektrotechnische en digitale systemen.
Kijk voor meer informatie op www.legrand.nl.

