




Het volledig modulaire GH systeem stelt u in staat om uw 
video/parlofoniesysteem perfect af te stemmen op uw 
behoefte.

Zo heeft u vrije keuze tussen:
- binnenposten met of zonder beeldscherm
- zwart/wit- of kleurenmonitor
- handenvrij of met hoorn
- deurposten met of zonder camera
- uitgevoerd met drukknoppen of digitaal naamzoeksysteem
- inbouw- of opbouwmontage

Over smaak valt 
niet te twisten.





Dankzij de handenvrije communicatie is dit systeem uiterst 
gebruiksvriendelijk;
een korte druk op de spreektoets volstaat om ongestoord en 
volledig handenvrij met de bezoeker te kunnen spreken. 

Doordat er voor de communicatie geen hoorn meer nodig is, 
wordt de binnenpost ultracompact.
Met de minieme afmetingen van 125mm breed, 175mm 
hoog en slechts 32mm dik (!) kan dit toestel moeiteloos 
worden opgenomen in uw interieur.

We komen allemaal wel eens 
handen te kort. 





Zodra u een oproep van een bezoeker ontvangt, licht het 
beeldscherm van uw binnenpost onmiddellijk op.
U ziet dus direct wie er aan de deur staat, 
nog voor u de oproep beantwoordt.
Een kleurenbeeld is daarbij nog meer herkenbaar 
en geeft extra informatie (kleur kledij e.d.) voor een 
persoonsbeschrijving.

De camera van de deurpost is richtbaar voor een optimale 
benutting van het gezichtsveld. Tevens is een ingebouwde 
verlichting voorzien die automatisch in werking treedt 
bij een te laag lichtniveau.
Zo bent u steeds in staat om de persoon 
aan de deurpost te herkennen.

Een beeld zegt meer 
dan 1000 woorden.





De gebruikte materialen en componenten zijn tevens van de 
hoogste kwaliteit.

De modules van de deurposten worden afgewerkt met een 
uiterst robuuste, metalen antivandalismebehuizing voorzien 
van een speciale antidiefstalbevestiging.

De combinatie van componenten van Japanse topmerken
en de know-how van de fabrikant (Aiphone is al meer dan 
50 jaar wereldwijd een gerenommeerde producent van 
communicatiesystemen), resulteert in een haarscherpe 
beeldkwaliteit en kristalheldere spraak.

Aiphone heeft meerdere vestigingen in Japan, de Verenigde 
Staten en Europa en is vertegenwoordigd in meer dan 50 
landen, verspreid over gans de wereld.
De ISO9001, ISO9002 en ISO14001-certifi caten waarvan 
Aiphone houder is, staan tevens borg voor hun continu 
streven naar kwaliteit & duurzaamheid.

Niet alleen zien de toestellen er mooi uit.



Binnenposten

GH-1MD GH-1AD GH-1KD GH-MK

Buitenpostmodules

GH-HS + GH-1KDGH-1KD/S*

Te verkrijgen in RAL-kleuren

* Verkrijgbaar vanaf 2de helft 2006. Kleuren in deze brochure zijn niet bindend.





Neem gerust contact op met:

C.C.I. nv 

exclusief invoerder voor België en Luxemburg

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen
Tel. 03/ 232 78 64 – Fax 03/ 231.98.24
info@ccinv.be
RPR Antwerpen 0404.877.901

Of bezoek onze website op: www.ccinv.be

U kreeg graag meer informatie?

U zou het systeem graag in werking zien?

U wenst een gepersonaliseerde prijsofferte?


