
Řada elektronických gongů
CALIMA

Barevný LED kroužek
Vizuálně informuje o tom, že je

návštěvník u dveří. Vyberte si barvu a typ
světla podle svých představ.

Menu s hlasovou navigací
Snadné nastavení díky přehledné struktuře menu,

hlasovému výstupu a dvěma diskrétním tlačítkům menu.

Vezměte si jej kamkoli v domě
Rádiové propojení vysílače a přijímače s dosahem
až 500 metrů.

Funkce ztišení
Když chcete mít v domě klid.

Rozlišení více hovorů
Informuje, u kterých dveří zazvonil zvonek.

Specialita:
streamování hudby

přes Bluetooth®
s Calimou 800

GONGY OD EXPERTŮ
• spolehlivost • snadné použití
• vysoce kvalitní materiály • precizní zpracování
• více než 125 let zkušeností s vývojem a konstrukcí

Ideální gong pro váš domov

CALIMA je řada gongů vyvinutá na základě
individuálních požadavků moderního
každodenního života. Gongy řady
CALIMA se přizpůsobí vašim po-
třebám díky užitečným funk-
cím. Kromě toho je každý
gong CALIMA vybaven
speciálními doplňky,
jako např. noční
světlo nebo
streamování
hudby.



CALIMA 50 – Drátový (obj. č. 43691)
Elektronický gong s funkcemi řady CALIMA
• gong a tlačítko jsou propojeny dráty • montáž na zeď
• nemá LED signalizaci • napájení zdrojem nebo baterií
• průměr 105 mm • tloušťka 40,5 mm.

CALIMA 100 – Hybridní (obj. č. 43681)
Může být použit jako drátový i jako bezdrátový gong • montáž na zeď
• nemá LED signalizaci • napájení zdrojem nebo baterií
• průměr 105 mm • tloušťka 40,5 mm.

CALIMA 200 – Mobilní (obj. č. 43561)
Malý a praktický • lehce přenosný malý bateriový bezdrátový gong
se všemi funkcemi řady Calima • průměr 60 mm • výška 100 mm.

CALIMA 400 – Zásuvkový (obj. č. 43601)
LED kroužek s funkcí nočního světla • napájení ze zásuvky 230 V
• průměr 65 mm • výška 100 mm.

CALIMA 600 – Osobitý (obj. č. 43571)
Použijte vlastní vyzváněcí melodie v podobě souborů mp3 uložených
na microSD kartě • napájení pomocí 4 x 1,5 V baterií typu C (LR 14)
nebo volitelným stolním adaptérem • průměr 90 mm • výška 140 mm.

CALIMA 800 – Bluetooth® (obj. č. 43581)
Spárujte svůj gong se smartfonem pomocí Bluetooth® a poslouchejte
hudbu • slot pro microSD kartu • přerušení hudby při zazvonění
• až 8 hodin provozu na vestavěný akumulátor • stolní adaptér pro nabíjení
je součástí • průměr 90 mm • výška 140 mm.

PŘEHLED ŘADY CALIMA
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