
Net2 Entry  
Audio binnenpost

De nieuwste toevoeging aan onze deurintercom reeks

Kostenefficient Eigentijds 
ontwerp

Eenvoudige 
bediening

Configureerbare 
actieknoppen 

Alleen 
audio

Ontdek ons deurintercom systeem tijdens een 
Net2 Entry hands-on training: 

paxton.info/1970

Ook met hoorn 
verkrijgbaar

Als toevoeging op de Net2 Entry reeks biedt de Net2 Entry Audio binnenpost 
een eenvoudige en betaalbare oplossing op locaties waar een videointercom niet vereist is



support@paxton-benelux.com  paxton.info/3788 NL: +31 (0) 76 3333 999  

Maak kennis met onze nieuwe Net2 Entry 
Audio binnenpost; de nieuwste toevoeging 
aan de Net2 Entry deurintercom reeks. De Net2 
Entry Audio binnenpost is een eenvoudige en 
betaalbare oplossing op locaties waar geen video 
deurintercom vereist is. De audio binnenpost 
heeft een minimalistisch en modern ontwerp 
en is geschikt voor montage aan de muur of is 
op een bureau te plaatsen via de los verkrijgbare 
bureaustandaard. De Audio binnenpost is 
voorzien van een potentiaalvrij relais, waardoor 
het mogelijk is om een externe zoemer of flitser 
aan te sturen tijdens een oproep. 

De Audio binnenpost bevat 2 actieknoppen die 
geconfigureerd kunnen worden om deuren te 
sturen of verschillende acties binnen het Net2 
toegangscontrole systeem te starten.

Ingebouwde toegangscontrole 
functionaliteit 

• Werkt zowel standalone als in combinatie met het 
Paxton Net2 toegangscontrole systeem

• Te gebruiken in combinatie met de Net2 plus 
deurcontrollers en PaxLock deurbeslagen voor een 
complete oplossing 

• Panelen voorzien van Multiformat kaartlezer, leest 
Paxton, MIFARE, EM410X en HID Prox 125kHz*

Veelzijdige oplossing en breed  
toepasbaar
• Creëer een oplossing op maat voor iedere situatie met 

de volledige Net2 Entry deurintercom reeks

• Premium, kostenefficiente en vandaalbestendige  
producten beschikbaar

• Opbouw, inbouw en bureaustandaard opties beschik-
baar

• Flexibel en schaalbaar, uitbreidbaar tot wel 100 panelen 
en 1000 monitoren

Gebruiksvriendelijk en toegankelijk
• Identificeer bezoekers met de ingebouwde camera

• Integreer uw deurbel drukker op de monitor

• Ringleiding aansluiting voor gebruikers met gehoor- 
apparaten

Snelle en eenvoudige installatie
• Slechts 3 modules: monitor, paneel en deurcontroller, 

auto detect tijdens opstarten 

• Plug and play voor een snelle en eenvoudige installatie 

• IPV6 en PoE technologie zorgen voor eenvoudig 
installatie

Premium functies zonder extra kosten
• Receptie functie, eenvoudig gebruiker en 

gebouwbeheer** 

• Twee weg audio - video met het Net2 Entry Touch 
Paneel en Premium monitor 

• Personaliseerbare interface, upload logo’s of profielfoto’s 
en selecteer een van de thema’s met de Net2 Entry 
Premium monitor of Touch paneel.

Net2 Entry
Het complete deurintercom systeem

* Na activatie van Genuine HID Technology™  
** Vereist tenminste één Premium monitor die als receptie ingesteld is

5-Year Guarantee
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Voordelen van Net2 Entry:

Nu beschikbaar!

Audio binnenpost

BE: +32 78 485 147    


