
3172P - Audio svartelefon

Tidløst designet svartelefon  
 
Klassiske linjer i et enkelt, lyst & stilrent udtryk 
3172P svartelefonen kommer i et stilrent og klassisk design, med  
fine afrundede former som er skabt til den skandinaviske bruger.  
Det giver et minimalistisk udtryk og samtidig en komfortabel hånd- 
tering, i en og samme telefon. 
Vores 3172P svartelefon, er skabt i det slidstærke ABS-plast, der både 
med sin glans, og styrke i materialet, er velegnet til private boliger 
samt til virksomheder. Rørets lethed og den enkle brugerflade, giver 
en følelse af gennemtænkt brugervenlighed, som alle kan betjene. 
 

Sikker og funktionsdygtig 
De enkelte betjeningsmuligheder består af to trykknapper: dør- 
åbning, samt en ekstraknap til en servicefunktion efter eget valg. 
Svartelefonen har yderligere ekstra funktioner, herunder: En funktion 
der gør det muligt at justere ringetone efter behov, samt muligheden 
for at afbryde uvedkommende støj eller opkald. Sidstnævnte sker ved 
aktivering af eksempelvis natafbryder-funktionen. 
Vores klassiske og gennemtestede svartelefon giver dig og dine 
omgivelserne de mest nødvendige og brugbare funktioner, med nem 
brugerbetjening og sikkerhedsgaranti – Lad 3172P være et trygheds- 
skabende element i din hverdag. 

Knap for døråbning

Service knap

Natafbryder

3 eller 6 opkaldsring

Valgfri elektroniske 
ringetoner

3 lydniveauer

218 mm

85 mm

55 mm



5178N - Rørfri svartelefon

Den moderne svartelefon 
 
Minimalistisk design I kompakt og stilrent udtryk 
5178N er en simpel rørfri svartelefon, der med et lyst og klassisk 
ydre, samt enkelt og stilrent design, kan indgå i enhver husstand eller 
virksomhed. 
Dens kompakte og enkle form er for den moderne bruger, der ønsker 
en diskret løsning, som optager minimal plads, men som stadig har 
alle de nødvendige funktioner. Vores 5178N/W rørfri svartelefon er 
skabt i det slidstærke ABS-plast, der kan tåle det meste og derfor er 
egnet til såvel private boliger, samt virksomheder og institutioner. 
Det minimalistiske design og den lodret placerede højtaler, giver 
mere lyd ud til rummets omgivelser, hvilket gør det muligt at stå  
langt fra og stadig opleve en god lydkvalitet. 
 

Diskret og nutidig løsning
5178N/W byder udover et tyndt og enkelt design på flere betjenings- 
muligheder, der kan indstilles til netop dine behov via de fire tryk-
knapper: tale, døråbning, serviceknap og natafbryder. 
Svartelefonen består af yderligere ekstrafunktioner, der gør det 
muligt at justere volumen på tale -og ringelyd. Natafbryder-funk-
tionen giver mulighed for, at indstille en timer, så man inden for et 
bestemt tidsrum undgår forstyrrelser. Alt i alt, er telefonen designet 
funktionelt og intelligent, så den kan indgå som en vital del, af et 
moderne hjem, eller virksomhed. 

Knap for døråbning

Service knap

Natafbryder

1-9 opkaldsring

Rørfri svartelefon

3 lydniveauer

Valgfri elektroniske 
ringetoner

164 mm

74 mm

23,5 mm


