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Audio telefony řady 5000 Eclipse 
jsou specifické zejména svým de-
signem a funkcí „handsfree“, což 
umožňuje volání z přístroje bez po-
užití telefonního sluchátka.
Všechny telefony řady 5000 Eclipse 
jsou vybaveny čtyřmi funkčními 
tlačítky pro „přijetí/ukončení 
hovoru“, „uvolnění dveřního 
zámku“, „vypnutí vyzvánění“  
a jedním „servisním tlačítkem“  
a dalšími čtyřmi tlačítky pro 
nastavení hlasitosti hovoru  
a vyzvánění.
Pro náročnější uživatele Videx vy-
vinul nerezový model handsfree 
audio telefonu Art.VR5178 pro digi-
tální systém VX2200.
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Art. hAndsfree Audio Telefony pro sTAndArdní sysTém 4+n
5118** Plně duplexní handsfree audio telefon s tlačítky pro „přijetí/ukončení hovoru“, „uvolnění dveřního zámku“, „vyp-

nutí vyzvánění“ a jedním „servisním tlačítkem“. Navíc je zařízení vybaveno čtyřmi informačními LED* diodami 
pro zobrazení statusu výše zmíněných funkcí a čtyřmi tlačítky pro nastavení hlasitosti hovoru a vyzvánění. 
Telefon umožňuje volbu melodie vyzvánění (9 různých melodií), počet vyzvánění (max 9) a dobu trvání soukromí 
(max 20 hodin).

Art. hAndsfree Audio Telefony pro digiTální sysTém vX2200
5178** Jako Art.5118, ale pro digitální systém VX2200.

VR5178** Stejné funkce, jako Art.5178, ale v nerezovém provedení: chybí servisní tlačítko, ale tlačítko pro zapnutí funkce 
soukromí může být nastaveno i jako servisní tlačítko. Nastavení telefonu jsou stejná, ale provádí se jinou cestou, 
než u ostatních handsfree telefonů.
Nerezový handsfree telefon je určen pro zapuštěnou montáž, krabička pro zapuštěnou montáž je součástí 
balení. Čelní panel je vyroben z 2,5mm silného nerezového plechu.

Art. hAndsfree Audio Telefony pro digiTální sysTém vX2300
5188 Plně duplexní digitální handsfree audio telefon s tlačítky pro „přijetí/ukončení hovoru“, „uvolnění dveřního zámku/

interkomunikaci“, „vypnutí vyzvánění“ a tlačítkem pro „aktivaci sběrnicového relé Art.2305“. Navíc je zařízení vybaveno 
čtyřmi informačními LED diodami pro zobrazení statusu výše zmíněných funkcí a čtyřmi tlačítky pro nastavení hlasi-
tosti hovoru a vyzvánění.
Telefon umožňuje volbu melodie vyzvánění (9 různých melodií), počet vyzvánění (max 9) a dobu trvání soukromí 
(max 20 hodin).

* Funkčnost některých LED diod závisí na připojení externího napájení (např. signalizace otevření dveří).
** Audio telefony 5118, 5178 a VR5178 vyžadují přivedení přídavného vodiče s 12V DC napájením.

Art.5118
Art.5178
Art.5188
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bArevná provedení hAndsfree Audio TelefonŮ série 5000
Ke standardnímu bílému provedení handsfree audio telefonů přibyly dvě barevné varianty:
•	 Karbon (za kód produktu přidejte “/CARBON”)
•	 Stříbrná (za kód produktu přidejte  “/CHROMO”)

dekorATivní rámeČky

Dekorativní rámečky pro 
handsfree audio telefony série 
5000 ECLIPSE jsou vyráběny 
ve dvou provedeních: 

Bílá    - CR044W
Šedá - CR044G 

Rámečky nevyžadují šrouby, 
stačí je pouze nasadit na tělo 
přístroje.

Art.5118/CA
Art.5178/CA
Art.5188/CA

Art.5118/CR
Art.5178/CR
Art.5188/CR

Art. CR044G

Art. CR044W
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