Εμπειρία υψηλής αισθητικής
Σε κάθε χώρο

ΑΒΒ-Welcome®
Καλώς ήρθατε σε μια νέα εποχή!
Νέα σειρά ελέγχου εισόδου με οθόνες αφής
Υψηλή ποιότητα κατασκευής και εξαιρετικός σχεδιασμός που έχει αποσπάσει
πολλαπλά βραβεία, σε συνδυασμό με ασφάλεια και ευκολία στη χρήση.
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Οθόνη αφής 7’’ ABB-Welcome Touch
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Εξωτερική μονάδα εικόνας
(με κάμερα)
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carat®
Πολυτέλεια και κομψότητα!
Μοναδικά υλικά για ένα μοναδικό αποτέλεσμα
Πλαίσια που εντυπωσιάζουν σε ένα σύνολο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας.
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Πλαίσιο Γυαλί Μαύρο, Μετώπη Λευκή
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Πλαίσιο Γυαλί Λευκό, Μετώπη Λευκή
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Πλαίσιο Ορείχαλκος, Μετώπη Ιβουάρ
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Πλαίσιο Ατσάλι (Inox), Μετώπη Manhattan
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Πλαίσιο Χρυσό 24Κ, Μετώπη Ιβουάρ
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Πλαίσιο Χρώμιο, Μετώπη Λευκή
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ΑΒΒ-priOn®
Kομψότητα και λειτουργικότητα!
Eυέλικτο όσο οι ανάγκες μας
Έξυπνα σπίτια με ABB i-bus® KNX. Κεντρικός έλεγχος και επιτήρηση όλων των
λειτουργιών με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου.
Εποπτεία όλων των χώρων με μια ματιά στην οθόνη 3,5".

ABB-priOn®
Γυαλί Μαύρο
Φινίρισμα από Ατσάλι

ΑΒΒ ΑΕ
Αθήνα
13ο χλμ. Ε.Ο. Aθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Tηλ.: 210 2891 900
Fax: 210 2891 999
e-mail: abb@gr.abb.com
Θεσσαλονίκη
15 ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
Tηλ.: 2310 460 900
Fax: 2310 460 999
e-mail: abbng@gr.abb.com

Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές
αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του
εντύπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει
καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη
πληροφοριών σε αυτό.
Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το
έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών και
λοιπών απεικονίσεων όσο και της ύλης που αυτό περιέχει.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση
ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του περιεχομένου του,
χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΑΒΒ ΑΕ.
Copyright © 2013 ABB
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

www.abb.gr
Για περισσότερες πληροφορίες εγκαταστήστε στη φορηττή
σας συσκευή, μια εφαρμογή ανάγνωσης κωδικών QR,
σαρώστε τον κωδικό και δείτε περισσότερα στοιχεία..
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Επικοινωνήστε μαζί μας

