
WIDEODOMOFONY NEXWEI

 30-727 Kraków, ul. Pana Tadeusza 4, tel. (012) 292 48 70  fax (012) 292 48 65, www.kenwei.pl, zamowienia@elfon.com.pl

Panele do zestawów wideodomofonowych NEXWEI
cena netto

PLN

STRONA 1

Cennik z dniem wydania zastępuje i unieważnia poprzednie wydanie cennika i obowiązuje do dnia wejścia w życie następnego wydania.

CENNIK DETALICZNY PRODUKTÓW

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie informacją.

obowiązuje od dnia: 7.11.2019r.

399,00

Panel wideodomofonu NW-VO2HR 

ž kolor biały (W) lub czarny (B)

ž czytnik RFID

ž kąt widzenia 110°

ž sygnał w standardzie AHD

ž obraz w rozdzielczości FULL HD 1080P

ž solidna metalowa konstrukcja

ž wyjątkowa szczelność IP66

ž widzenie nocne (doświetlenie IR)

Tworzy zestaw z:
NW-VI9S-W / NW-VI9S-B, NW-VI9E-W, NW-VI10S-W

NW-VO2HR-W NW-VO2HR-B

NW-VO2R-W

367,00

Panel wideodomofonu NW-VO2R-W 

ž ekonomiczny panel z kamerą SD 

ž kolor biały

ž czytnik RFID

ž kąt widzenia 110°

ž solidna metalowa konstrukcja

ž wyjątkowa szczelność IP66

ž widzenie nocne (doświetlenie IR)

Tworzy zestaw z:

509,00

Panel wideodomofonu NW-VO4KHR-G 

ž kolor ciemny szary (dark grey)

ž czytnik RFID

ž klawiatura do otwierania kodem

ž kąt widzenia 110°

ž sygnał w standardzie AHD

ž obraz w rozdzielczości HD 720P

ž solidna metalowa konstrukcja

ž wyjątkowa szczelność IP66

ž widzenie nocne (doświetlenie IR)

ž wizytówka adresowa

Tworzy zestaw z:

NW-VO4KHR-G

NW-VI9S-W / NW-VI9S-B, NW-VI9E-W, NW-VI10S-W

NW-VI9S-W / NW-VI9S-B, NW-VI9E-W, NW-VI10S-W

NW-VO4H-2B-G

459,00

Panel wideodomofonu NW-VO4H-2B-G 

ž kolor ciemny szary (dark grey)

ž 2 przyciski z wizytówkami

ž kąt widzenia 110°

ž sygnał w standardzie AHD

ž obraz w rozdzielczości HD 720P

ž solidna metalowa konstrukcja

ž wyjątkowa szczelność IP66

ž widzenie nocne (doświetlenie IR)

Tworzy zestaw z:
NW-VI9S-W / NW-VI9S-B, NW-VI9E-W, NW-VI10S-W

EAN: 5905668410305 (biały), 5905668410299 (czarny) 

EAN: 5905668410312

EAN: 5905668410350

EAN: 5905668410329



WIDEODOMOFONY NEXWEI

 30-727 Kraków, ul. Pana Tadeusza 4, tel. (012) 292 48 70  fax (012) 292 48 65, www.kenwei.pl, zamowienia@elfon.com.pl

Monitory do zestawów wideodomofonowych NEXWEI
cena netto

PLN

STRONA 2

Cennik z dniem wydania zastępuje i unieważnia poprzednie wydanie cennika i obowiązuje do dnia wejścia w życie następnego wydania.

CENNIK DETALICZNY PRODUKTÓW

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie informacją.

obowiązuje od dnia: 7.11.2019r.

772,00

Monitor wideodomofonu NW-VI9S 

NW-VI9S-W biały

NW-VI9S-B czarny

ž ekran dotykowy 7"

ž wyświetlacz IPS

ž obsługa sygnału AHD do 1080P

ž srebrna ramka

ž 2 wejścia dla kamer CCTV

ž detekcja ruchu - nagrywa filmy po wykryciu ruchu

Tworzy zestaw z:

ž NW-VO2HR-W / NW-VO2HR-B

ž NW-VO2R-W

ž NW-VO4KHR-G

ž NW-VO4H-2B-G

NW-VI9E-W biały

Monitor wideodomofonu NW-VI9E-W 
ž ekran 7"

ž przyciski dotykowe

ž 2 wejścia dla kamer CCTV

Tworzy zestaw z:

ž NW-VO2HR-W / NW-VO2HR-B

ž NW-VO2R-W

ž NW-VO4KHR-G

ž NW-VO4H-2B-G

NW-VI10S-W biały

Monitor wideodomofonu NW-VI10S-W 

ž ekran dotykowy 10"

ž obsługa sygnału AHD do 1080P

ž 2 wejścia dla kamer CCTV

ž detekcja ruchu - nagrywa filmy po wykryciu ruchu

Tworzy zestaw z:

ž NW-VO2HR-W / NW-VO2HR-B

ž NW-VO2R-W

ž NW-VO4KHR-G

ž NW-VO4H-2B-G

569,00

989,00

Akcesoria do zestawów wideodomofonowych NEXWEI
cena netto

PLN

Moduł sterowania NW-EX2 

ž moduł drugiego przekaźnika do monitorów NEXWEI (do 

otwierania bramy itp.) dołączany dwiema żyłami do monitora
NW-EX2

39,00

EAN: 5905668410213 (biały), 5905668410282 (czarny) 

EAN: 5905668410244

EAN: 5905668410237

EAN: 5905668410220

Moduł przekierowań Wi-Fi NW-005
 

ž podgląd obrazu z wideodomofonu w aplikacji na telefonie

ž powiadomienia na telefonie o dzwonieniu domofonu,

ž możliwość wykonania dwukierunkowej rozmowy z osobą 

dzwoniącą oraz otwarcia elektrozaczepu

ž Wi-Fi (2.4GHz (802.11 b/g)) / RJ45

ž format wideo: CVBS/AHD/TVI/CVI

NW-005
390,00

EAN: 5905668410435


