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Cennik wideodomofonów IP SIP AKUVOX 24-09-2021
Symbol

PN
Nazwa produktu 

Cena 
detaliczna* 

netto 

PANELE ZEWNĘTRZNE WIDEODOMOFONOWE

E21A
AKV-E21A 

Akuvox E21A
Stacja alarmowa SIP - audio
· wysoka odporność mechaniczna na wandalizm
· dwukierunkowa komunikacja z funkcją usuwania echa
· obudowa ze stali nierdzewnej 316
· 2 wyjścia alarmowe i 2 wyjścia elektrozaczepów
· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE
· stopnień ochrony IP65
· montaż podtynkowy
· dwa przyciski: alarmowy i anulowania wezwania
· do wersji podtynkowej produktu należy dokupić obudowę
podtynkową

1 415,70 zł
Na zamówienie

E21V
AKV-E21V

Akuvox E21V
Stacja alarmowa SIP - audio i video 
· wysoka odporność mechaniczna na wandalizm
· kamera o wysokiej rozdzielczości 3MP
· stopnień ochrony IP65
· obudowa ze stali nierdzewnej 316
· 2 wyjścia alarmowe i 2 wyjścia elektrozaczepów
· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE
· dwa przyciski: alarmowy i anulowania wezwania
· montaż podtynkowy
· dwukierunkowa komunikacja z funkcją usuwania echa
· do wersji podtynkowej produktu należy dokupić obudowę
podtynkową

1 782,30 zł
Na zamówienie

E21 obudowa 
podtynkowa
AKV-E21X-BOX

E21 obudowa podtynkowa 167,70 zł

R20A
natynk

AKV-R20AV2

Akuvox R20A natynkowy
Panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF, 4 
monitory na 1 lokal  
· szerokokątna kamera 120º, 3MP z trybem nocnym
· czytnik kart RF, 13,56MHZ & 125KHZ
· 2 wyjścia/wejścia przekaźnikowe
· stopień ochrony IP65
· obudowa stop cynku
· podświetlenie klawisza LED
· dwukierunkowa komunikacja z funkcją usuwania echa
· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE
· kompatybilność ze standardem SIP PBX
· do wersji podtynkowej produktu należy dokupić obudowę
podtynkową

1 049,10 zł

R20A
obudowa 

podtynkowa
AKV-R20AV2-BOX

R20A obudowa podtynkowa 167,70 zł
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Cennik wideodomofonów IP SIP AKUVOX 24-09-2021
Symbol

PN
Nazwa produktu 

Cena 
detaliczna* 

netto 

E11R
AKV-E11R

Akuvox E11R natynkowy
Panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF 
· szerokokątna kamera 116º,  2MP z trybem nocnym
· czytnik kart RF 13,56MHZ & 125KHZ
· 2 wyjścia/wejścia przekaźnikowe
· stopień ochrony IP65
· obudowa – czarne szkło
· podświetlenie klawisza LED
· dwukierunkowa komunikacja z funkcją usuwania echa
· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE
· kompatybilność ze standardem SIP PBX

791,70 zł

R20B
AKV-R20BX2

Akuvox R20B X2 natynkowy
Panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF, 
2 - 5 przycisków z podświetlanymi wizytówkami, 4 monitory na 
1 lokal 
· od dwóch do pięciu przycisków dzwonka z etykietami
· kamera szerokokątna: 110º (H), 58º (V)
· PeE (IEEE802.3AF, Power-over-Ethernet)
· dwustronna komunikacja audio za pomocą sieci IP z funkcją redukcji echa
· integruje się z urządzeniami SIP PBX
· zgodny ze standardem ONVIF – integracja z systemami monitoringu (IP-
CCTV)
do wersji podtynkowej produktu należy dokupić obudowę podtynkową

1 080,30 zł

R20B
AKV- R20BX3

Akuvox R20B X3 natynkowy 1 103,70 zł

R20B
AKV- R20BX4

Akuvox R20B X4 natynkowy 1 127,10 zł

R20B
AKV- R20BX5

Akuvox R20B X5 natynkowy 1 170,00 zł
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PN
Nazwa produktu 

Cena 
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R20K
natynk

AKV-R20K

Akuvox R20K natynkowy
Panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF i 
klawiaturą, 100 lokali, 1 portiernia, 4 monitory na 1 lokal, 
język polski 
· szerokokątna kamera 120º, 3MP z trybem nocnym
· czytnik kart RF 13,56MHZ & 125KHZ, Wiegant, Onvif
· 2 wyjścia/wejścia przekaźnikowe
· stopień ochrony IP65
· obudowa: aluminium
· podświetlenie klawisza LED
· dwukierunkowa komunikacja z funkcją usuwania echa
· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE
· kompatybilność ze standardem SIP PBX
do wersji podtynkowej produktu należy dokupić obudowę podtynkową

1 446,90 zł

R20K
podtynk

AKV-R20K-SUR
R20K Obudowa podtynkowa 167,70 zł

R26B
AKV-R26B

Akuvox R26B natynkowy
Panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF, 
5 przycisków z podświetlanymi wizytówkami, 4 monitory 
na 1 lokal
· szerokokątna kamera 120º, 3MP z trybem nocnym
· czytnik kart RF 13,56MHZ & 125KHZ, Wiegant, Onvif
· 2 wyjścia/wejścia przekaźnikowe
· stopień ochrony IP65
· obudowa z aluminium
· podświetlenie przycisków LED
· dwukierunkowa komunikacja z funkcją usuwania echa
· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE
· kompatybilność ze standardem SIP PBX

1 560,00 zł
Na zamówienie
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R27A 
AKV-R27A

Akuvox R27A
Panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF i 
klawiaturą – wielomieszkaniowy do 10000 mieszkań, 4 
monitory na 1 lokal, 4 portiernie 
· szerokokątna kamera 120º, 3Mp z trybem nocnym
· czytnik kart RF, 13,56MHZ & 125KHZ, RS485, Wiegant, H265 & H264,
Onvif
· 3 wyjścia/wejścia przekaźnikowe
· stopień ochrony IP65
· obudowa z aluminium
· podświetlenie klawisza LED
· dwukierunkowa komunikacja z funkcją usuwania echa
· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE
· kompatybilność ze standardem SIP PBX
· możliwości montażu natynkowego i podtynkowego
· lista lokatów lub komunikacja do portiera
· produkt nie zawiera obudowy - obudowę należy dokupić osobno

2 063,10 zł

R27A / R28A
AKV-R27XR28X-

SUR
R27A, R28A obudowa natynkowa 167,70 zł

R27A / R28A
AKV-R27XR28X-

BOX
R27A, R28A obudowa podtynkowa 167,70 zł

R28A
AKV-R28A

Akuvox R28A Android OS V5
Panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF/NFC i 
klawiaturą z 4,3 ekran LCD – wielomieszkaniowy do 10 000 
mieszkań 
· szerokokątna kamera 120º z trybem nocnym
· czytnik kart RF, 13,56MHZ & 125KHZ, Wiegant, RS485,  H265 & H264,
Onvif
· 3 wyjścia/wejścia przekaźnikowe
· stopień ochrony IP65, IK06
· obudowa: aluminium
· podświetlenie klawisza LED
· dwukierunkowa komunikacja z funkcją usuwania echa
· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE
· kompatybilność ze standardem SIP PBX, lista lokatów, wyświetlana
instrukcja obsługi należy dokupić obudowę
· produkt nie zawiera obudowy - obudowę należy dokupić osobno

2 706,60 zł

R28A
AKV-R27XR28X-

SUR

R28A obudowa natynkowa 167,70 zł

R28A
AKV-R27XR28X-

BOX

R28A obudowa podtynkowa 167,70 zł
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R29S
AKV-R29S

Akuvox R29S Android
Panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF/
NFC, ekranem dotykowym i rozpoznawaniem twarzy, 
wielomieszkaniowy do 10 000 mieszkań 
· 7 IPS LCD 1280x800 calowy wyświetlacz dotykowy
· szerokokątna kamera 3MP z trybem nocnym
· system rozpoznawania twarzy
· czytnik kart RF, 13,56MHZ & 125KHZ, Wiegant, RS485,  H265 & H264,
Onvif
· 3/3 wyjścia/wejścia przekaźnikowe do elektrozaczepów
· Android 5.1 i kompatybilność z zewnętrznym oprogramowaniem
· łatwa edycja interfejsu, lista lokatów, wyświetlana instrukcja obsługi
· stopień ochrony IP65, odporność na uszkodzenia IK06
· możliwość montażu pod i natynkowego
· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE
· kompatybilność ze standardem SIP PBX
· produkt nie zawiera obudowy - obudowę należy dokupić osobno

4 566,90 zł

R29C
AKV-R29C

Akuvox R29C Android
Panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF/
NFC, ekranem dotykowym i rozpoznawaniem twarzy, 
Bluetooth, WIFI + kamerą pomocniczą, czytnikiem kodów QR, 
wielomieszkaniowy do 10 000 mieszkań 
· 7 IPS LCD 1280x800 calowy wyświetlacz dotykowy
· szerokokątna kamera 3MP z trybem nocnym + kamera pomocnicza 5MP
· zaawansowany system rozpoznawania twarzy odporny na oszustwa
· czytnik kart RF 13,56MHZ & 125KHZ, Wiegant, RS485,  H265 & H264,
Onvif
· 3/3 wyjścia/wejścia przekaźnikowe do elektrozaczepów
· Android 5.1 i kompatybilność z zewnętrznym oprogramowaniem
· łatwa edycja interfejsu, lista lokatów, wyświetlana instrukcja obsługi
· stopień ochrony IP65, odporność na uszkodzenia IK06
· możliwość montażu pod i natynkowego
· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE
· kompatybilność ze standardem SIP PBX
· produkt nie zawiera obudowy - obudowę należy dokupić osobno

5 682,30 zł

R29CT
AKV-R29CT

Akuvox R29CT Android
Panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF/
NFC, ekranem dotykowym i rozpoznawaniem twarzy, 
Bluetooth, WIFI + kamerą pomocniczą, czytnik lini papilarnych. 
Wielomieszkaniowy do 10 000 mieszkań
· 7 IPS LCD 1280x800 calowy wyświetlacz dotykowy
· szerokokątna kamera 3MP z trybem nocnym + kamera pomocnicza 5MP
· zaawansowany system rozpoznawania twarzy odporny na oszustwa
· czytnik kart RF, 13,56MHZ & 125KHZ, Wiegant, RS485, H265 & H264,
Onvif
· 3/3 wejścia/wyjścia przekaźnikowe do elektrozaczepów
· Android 5.1 i kompatybilność z zewnętrznym oprogramowaniem
· łatwa edycja interfejsu, lista lokatów, wyświetlana instrukcja obsługi
· stopień ochrony IP65, odporność na uszkodzenia IK06
· możliwość montażu pod i natynkowego
· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE
· kompatybilność ze standardem SIP PBX
· produkt nie zawiera obudowy - obudowę należy dokupić osobno

6 240,00 zł
Na zamówienie
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netto 

R29C-B
AKV-R29C-B

Akuvox R29C-B Android z pomiarem 
temperatury
Panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF/
NFC, ekranem dotykowym i rozpoznawaniem twarzy, 
Bluetooth, kamerą pomocniczą, czytnikiem kodów QR, 
wielomieszkaniowy do 10 000 mieszkań 
· 7 IPS LCD 1280x800 calowy wyświetlacz dotykowy
· szerokokątna kamera 3MP z trybem nocnym + kamera pomocnicza 5MP
· zaawansowany system rozpoznawania twarzy odporny na oszustwa
· czytnik kart RF, 13,56MHZ & 125KHZ, Wiegant, RS485,  H265 & H264,
Onvif
· monitorowanie temperatury ciała wchodzących do budynku w czasie
rzeczywistym (R29C-B)
· możliwość zdefiniowania wysokości temperatury alarmu (R29C-B)
· dokładność pomiaru ±0.3°C, odległość pomiaru 0.4-0.6m (R29C-B)
· blokada wejścia jeżeli temperatura jest za wysoka, zarówno przez
· rozpoznawanie twarzy jak i przez kod lub kartę (R29C-B)
· możliwość monitorowania czy osoba nosi maseczkę na twarzy
· produkt nie zawiera obudowy - obudowę należy dokupić osobno

9 024,60 zł

R29A
AKV-R29X-

SUR

R29A obudowa natynkowa 167,70 zł

R29A
AKV-R29X-

BOX

R29A obudowa podtynkowa 167,70 zł

X916S 
AKV-X916S

X916S z Androidem V9.0 kamerą Starlight 
i detekcją twarzy
Panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF/
NFC/QR kody, ekranem dotykowym i rozpoznawaniem 
twarzy, Bluetooth, WIFI + kamerą pomocniczą, czytnik 
linii papilarnych. Wielomieszkaniowy do 10 000 mieszkań 
· 13’ IPS-LCD full color, wyświetlacz dotykowy
· szerokokątna kamera 3MP z trybem nocnym + 2x kamera pomocnicza
5MP
· zaawansowany system rozpoznawania twarzy odporny na oszustwa
· czytnik kart RF, 13,56MHZ & 125KHZ, Wiegant, RS485,  H265 & H264,
Onvif
· 3/3 wyjścia/wejścia przekaźnikowe do elektrozaczepów
· Android i kompatybilność z zewnętrznym oprogramowaniem
· łatwa edycja interfejsu, lista lokatów, wyświetlana instrukcja obsługi
· stopień ochrony IP65, odporność na uszkodzenia IK06
· możliwość montażu pod i natynkowego
· zasilanie przez skrętkę Ethernet PoE
· kompatybilność ze standardem SIP PBX należy dokupić obudowę
· produkt nie zawiera obudowy - obudowę należy dokupić osobno

15 600,00 zł
Na zamówienie

DASZKI NATYNKOWE DO PANELI R: 27,28,29,26B,20A 222,00 zł
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X916S-
LTE

AKV-X916S-
LTE

X916S z Androidem V9.0 kamerą Starlight, 
detekcją twarzy i modułem LTE
· produkt nie zawiera obudowy - obudowę należy dokupić osobno

16 711,50 zł
Na zamówienie

X916
AKV-X916X-

SUR

X916 obudowa natynkowa 335,40 zł

X916
AKV-X916X-

BOX

X916 obudowa podtynkowa 335,40 zł

Akuvox X915S Android 9.0 8"IPS
Panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF/
NFC, ekranem dotykowym i rozpoznawaniem twarzy, 
wielomieszkaniowy do 10 000 mieszkań 
IP65 & IK 10
8" IPS ekran dotykowy
wejscie/ wyjście Wiegand
Czytnik dualny 13.56MHZ&125KHZ
3 x wyjście przekaźnikowe
bez obudowy

7800,00 zł

X916 obudowa natynkowa

X916 obudowa podtynkowa

X915S
AKV-X915S

X915
AKV-X915 

SUR

X915
AKV-X915 

BOX

167,00 zł

167,00 zł

E12S
AKV-E12S

E12W
AKV-E12W

665,00 zł

780,00 zł

Akuvox E12S 
Panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF/
NFC, 13.56MHZ
obudowa ABS IP65 natynkowa 
Wiegand, 1 x wyjście przekaźnikowe

Akuvox E12W z WIFI 
Panel zewnętrzny wideodomofonu z czytnikiem kart RF/
NFC, 13.56MHZ
obudowa ABS IP65 natynkowa 
Wiegand, 1 x wyjście przekaźnikowe
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UNIFONY / MONITORY WIDEODOMOFONOWE

C312S 
biały

czarny
AKV-C312S

Akuvox C312S
Unifon głośnomówiący SIP 
· wysoka jakość dźwięku
· klawiatura dotykowa
· funkcje interkomu
· 8 wyjść alarmowych
· 1 wyjście przekaźnikowe, 1 wejście dzwonkowe
· szklany panel frontowy
· zasilanie PoE lub zewnętrzne

444,60 zł

C312A  
biały

czarny
AKV-C312A

Akuvox C312A
Unifon głośnomówiący SIP z wyświetlaczem LED LCD, 
WIFI, BLE 
· wysoka jakość dźwięku
· wyświetlacz 2,23 cala
· WI-FI i Bluetooth
· klawiatura dotykowa
· funkcje interkomu
· 8 wyjść alarmowych
· 1 wyjście przekaźnikowe, 1 wejście dzwonkowe
· szklany panel frontowy
· zasilanie PoE lub zewnętrzne

612,30 zł

C313S  
biały

srebrny
AKV-C313S

Akuvox C313S
Wewnętrzny monitor wideodomofonu SIP Linux 
· 7-calowy dotykowy wyświetlacz z trybem energooszczędnym
· kompatybilny z  SIP v. 2.0 RS485
· zasilanie przez kabel Ethernet PoE lub zewnętrzne;
· wysoka jakość obrazu i dźwięku, 8 wejść alarmowych, 1 wejście
dzwonkowe, podgląd kamer CCTV, interkom, lista lokatorów, pamięć zdjęć
i filmów, obsług przez telefon,pogoda, zegar, wiadomości push

581,10 zł

C313W  
biały 

srebrny
AKV-C313W

Akuvox C313W
Wewnętrzny monitor wideodomofonu SIP Linux, 
Bluetooth i WiFi  
· 7-calowy dotykowy wyświetlacz z trybem energooszczędnym
· kompatybilny z  SIP v. 2.0 RS485
· łączność Bluetooth i Wi-Fi
· zasilanie przez kabel Ethernet PoE lub zewnętrzne;
· wysoka jakość obrazu i dźwięku, 8 wejść alarmowych, 1 wejście
dzwonkowe, podgląd kamer CCTV, interkom, lista lokatorów, pamięć
zdjęć i filmów, obsług przez telefon, pogoda, zegar, wiadomości push

702,00 zł

C315S 
biały

srebrny
AKV-C315S

Akuvox C315S
Wewnętrzny monitor wideodomofonu SIP Android
· 7-calowy dotykowy wyświetlacz z trybem energooszczędnym
· kompatybilny z  SIP v. 2.0 RS485
· zasilanie przez kabel Ethernet PoE lub zewnętrzne
· wysoka jakość obrazu i dźwięku, 8 wejść alarmowych, 1 wejście
dzwonkowe, podgląd kamer CCTV, interkom, lista lokatorów, pamięć
zdjęć i filmów, obsług przez telefon, pogoda, zegar, wiadomości push,
możliwość instalowania aplikacji do automatyki, smart home

1 080,30 zł
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C315W 
biały

srebrny
AKV-C315W

Akuvox C315W
Wewnętrzny monitor wideodomofonu SIP Android, 
Bluetooth Wi-Fi
· 7-calowy, dotykowy wyświetlacz z trybem energooszczędnym
· kompatybilny z SIP v. 2.0 RS485
· łączność Bluetooth i Wi-Fi
· zasilanie przez kabel Ethernet PoE lub zewnętrzne
· wysoka jakość obrazu i dźwięku, 8 wejść alarmowych, 1 wejście
dzwonkowe, podgląd kamer CCTV, interkom, lista lokatorów, pamięć zdjęć
i filmów, obsług przez telefon, pogoda, zegar, wiadomości push, możliwość
instalowania aplikacji do automatyki, smart home

1 205,10 zł

C317S
AKV-C317S 

Akuvox C317S 10"IPS
Wewnętrzny monitor wideodomofonu SIP Android
· 10-calowy, dotykowy wyświetlacz z trybem energooszczędnym
· kompatybilny z  SIP v. 2.0; RS485
· zasilanie przez kabel Ethernet PoE lub zewnętrzne
· wysoka jakość obrazu i dźwięku, 8 wejść alarmowych, 1 wejście
dzwonkowe, podgląd kamer CCTV, interkom, lista lokatorów, pamięć
zdjęć i filmów, obsług przez telefon, pogoda, zegar, wiadomości push,
możliwość instalowania aplikacji do automatyki, smart home, podstawka
biurkowa – opcja

1 782,30 zł

C317A 
AKV-C317A

Akuvox C317A 10"IPS
Wewnętrzny monitor wideodomofonu SIP Android, 
Bluetooth i Wi-Fi, wbudowana kamera
· 10-calowy, dotykowy wyświetlacz z trybem energooszczędnym
· kompatybilny z  SIP v. 2.0, RS485
· zasilanie przez kabel Ethernet (PoE) lub zewnętrzne
· wysoka jakość obrazu i dźwięku, 8 wejść alarmowych, 1 wejście
dzwonkowe, podgląd kamer CCTV, interkom, lista lokatorów, pamięć
zdjęć i filmów, obsług przez telefon, pogoda, zegar, wiadomości push,
możliwość instalowania aplikacji do automatyki, smart home, podstawka
biurkowa – opcja

1 950,00 zł

IT83R
AKV-IT83R 

Akuvox IT83R 7"IPS
Wewnętrzny monitor wideodomofonu SIP Android, 
aluminiowa obudowa
· 10-calowy, dotykowy wyświetlacz z trybem energooszczędnym
· kompatybilny z  SIP v. 2.0 RS485
· zasilanie przez kabel Ethernet PoE lub zewnętrzne
· wysoka jakość obrazu i dźwięku, 8 wejść alarmowych, 1 wejście
dzwonkowe, podgląd kamer CCTV, interkom, lista lokatorów, pamięć
zdjęć i filmów, obsług przez telefon, pogoda, zegar, wiadomości push,
możliwość instalowania aplikacji do automatyki, smart home, podstawka
biurkowa – opcja

1 895,40 zł

Akuvox C319A  Android 9.0 10"IPS
Wewnętrzny monitor wideodomofonu SIP Android, 
Wi-Fi & Bluetooth
Android APP & Google Play
10" ekran dotykowy
wbudowana kamer 1MP
zasilanie przez kabel Ethernet PoE lub zewnętrzne

2063,00zł

C319A
AKV-C319A
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Symbol

PN
Nazwa produktu 

Cena 
detaliczna* 

netto 

IT83A 
AKV-IT83A

aluminiowa 
obudowa 

Akuvox IT83A 7" IPS
Wewnętrzny monitor wideodomofonu SIP Android, 
kamera, Bluetooth i Wi-Fi, aluminiowa obudowa 
· 10-calowy, dotykowy wyświetlacz z trybem energooszczędnym
· kompatybilny z  SIP v. 2.0, RS485
· zasilanie przez kabel Ethernet (PoE) lub zewnętrzne
· wysoka jakość obrazu i dźwięku, 8 wejść alarmowych, 1 wejście
dzwonkowe, podgląd kamer CCTV, interkom, lista lokatorów, pamięć
zdjęć i filmów, obsługa przez telefon, pogoda, zegar, wiadomości push,
możliwość instalowania aplikacji do automatyki, smart home, podstawka
biurkowa – opcja

2 172,30 zł

X933

AKV-X933

Akuvox X933W 7" IPS
Wewnętrzny monitor  klasy premium dla Twojego domu, 
Bluetooth i Wi-Fi
· włoska stylistyka
· doskonała wydajność z Androidem 9.0
· 7 calowy pojemnościowy wyświetlacz z trybem oszczędzania energii.
· wyjątkowe wizualne doświadczenia dzięki rozdzielczości 1280x800px
· odbiór obrazu HD z panelu bramowego
· dwu kierunkowa łączność z innymi urządzeniami w sieci
· zgodny ze standardem SIP dla łatwej integracji z innymi urządzeniami SIP
· zasilany z POE lub zewnętrznego źródła
· obsługuje montaż z puszką elektryczną

1 614,60 zł

IT83/C317X
AKV-

IT83XC317X-
DSK

IT83/C317X podstawka biurkowa 70,00 zł

VP-R48G 
AKV-VP-R48G

Akuvox VP-R48G
Wysokiej jakości stacja portierska Android SIP 
· 7-calowy wyświetlacz dotykowy
· wbudowana kamera 1,3MP z funkcją zakrycia
· Android 5.1 możliwość instalowania aplikacji
· obsługa portów 10/100/1000 Mbps
· łączność Bluetooth i Wi-Fi, USB
· zasilanie przez kabel Ethernet PoE lub zewnętrzne

1 895,40 zł

CLOUD
dom

Chmura Akuvox – dla domu jednorodzinnego obsługa 
do 4 tel. smartfonów + 2 urządzenia wideodomofonowe 
np. 1 panel + 1 monitor + aplikacja Vfone lub SmartPlus 
opłata jednorazowa obsługa przez telefon wizja, fonia, 
otwieranie, powiadomienia alarmowe, powiadomienia 
push, generowanie tymczasowych kodów QR
* konfigurację ustawień funkcjonalności wykonuje firma ELFON

39,00 zł
opłata 

jednorazowa

CLOUD 
INSTALATOR
MANAGER

Chmura Akuvox – dla inwestycji wielomieszkaniowej 
obsługa wideodomofonu za pomocą aplikacji SmartPlus 
z systemem zarządzania
* konfigurację ustawień funkcjonalności wykonuje firma ELFON

39,00 zł
opłata 

jednorazowa 
dla każdego 
mieszkania

biały
czarny
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DYSTRYBUTOR – ELFON BIS spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Ruciana 3, 
30-803 Kraków NIP: 6792955142, BDO: 000010168, 
Nr KRS: 0000700362 Sąd Rejonowy dla Krakowa 
Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego

Zamówienia i Produkcja ELFON 
30-740 Kraków ul. Półłanki 27a
+48 12 292 48 70
+48 12 292 48 71
+48 12 296 02 12
www.elfon.com.pl
zamowienia@elfon.com.pl

Regionalny Manager ds. Handlu / 
Obsługa Hurtowni Elektrycznych

Regionalny Manager ds. Handlu / 
Obsługa Hurtowni Niskoprądowych

Specjalista ds. obsługi Projektów

Andrzej Skrabalak Wiesław Baran Marcin Nylec
tel: +48 506 009 105 tel: +48 506 009 106 tel: +48 730 009 117
askrabalak@elfon.com.pl wbaran@elfon.com.pl mnylec@elfon.com.pl

CENY: 
Powyższe ceny obowiązują przy kursie USD/PLN 3,9

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 
Kodeksu Cywilnego.




