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Drie antwoorden op de vraag naar comfort.
Het basis model met alle functies is ook verkrijgbaar in de VIP-variant met nog 
eens vijf aanpasbare bedieningsknoppen die op het ViP-systeem van Comelit 
(Volledig Internet Protocol) kunnen worden aangesloten voor gelijktijdige 
intercommunicatie, vergadergesprekken, alarmsignaal naar de portierscentrale, 
doorschakeling van oproepen naar een pc of telefoon en de instelling van de 
beltonen. De derde uitvoering met inductielus (Tele-COIL) is speciaal voor 
slechthorenden: dankzij deze functie zendt Easycom het audiosignaal naar het 
hoortoestel en versterkt het gespreksvolume (Tele-COIL).

6228W EASYCOM HANDSFREE DEURTELEFOON ALL WHITE
Handsfree deurtelefoon met elektronisch oproepsignaal, oproepvolumeregeling, pri-
vacyfunctie, luidsprekervolumeregeling en meeluisterbeveiliging. Standaard voorzien 
van 3 verlichte drukknoppen en een signaleringsled voor “oproepsignaal aan”, deur-
openbediening en relaissturing art. 1256. De drukknoppen kunnen anders geprogram-
meerd worden voor de oproep naar de portierscentrale of een relais. Aansluiting van 
etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met dipswitch met 8 standen voor het instel-
len van de gewenste gebruikerscode. Deurtelefoon voor gebruik in gemengde Simple-
bus 1, Simplebus 2 audio- of-/videosystemen of in de Simplebus-kits. Intercomfunctie 
(naar toestellen met hetzelfde adres) in de kit- en SimplebusTop-systemen. Uitgerust 
met aftakblokje art. 1214/2C. Compatibel met alle SBTOP prestaties en producten. 
Maakt directe intercomoproepen tussen gebruikers met hetzelfde adres mogelijk zon-
der hulp van een interface of portierscentrale, afzonderlijke oproep naar de hoofd-
centrale, secundaire centrale of bewakerstelefoon. Wit. Afmetingen: 90x160x28 mm.

6228B EASYCOM HANDSFREE DEURTELEFOON ABSOLUTE BLACK
Handsfree deurtelefoon met elektronisch oproepsignaal, oproepvolumeregeling, pri-
vacyfunctie, luidsprekervolumeregeling en meeluisterbeveiliging. Standaard voorzien 
van 3 verlichte drukknoppen en een signaleringsled voor “oproepsignaal aan”, deur-
openbediening en relaissturing art. 1256. De drukknoppen kunnen anders geprogram-
meerd worden voor de oproep naar de portierscentrale of een relais. Aansluiting van 
etagebel en extra bel mogelijk. Compleet met dipswitch met 8 standen voor het instel-
len van de gewenste gebruikerscode. Deurtelefoon voor gebruik in gemengde Simple-
bus 1, Simplebus 2 audio- of-/videosystemen of in de Simplebus-kits. Intercomfunctie 
(naar toestellen met hetzelfde adres) in de kit- en simplebusTop-systemen. Uitgerust 
met aftakblokje art. 1214/2C. Compatibel met alle SBTOP prestaties en producten. 
Maakt directe intercomoproepen tussen gebruikers met hetzelfde adres mogelijk zon-
der hulp van een interface of portierscentrale, afzonderlijke oproep naar de hoofdcen-
trale, secundaire centrale of bewakerstelefoon.  Zwart. Afmetingen: 90x160x28 mm.

6228WBM EASYCOM HANDSFREE DEURTELEFOON ALL WHITE 
UITVOERING MET INDUCTIELUS

6203W EASYCOM HANDSFREE DEURTELEFOON ALL WHITE MET 
8 DRUKKNOPPEN VOOR VIP-SYSTEEM

6228BBM EASYCOM HANDSFREE DEURTELEFOON ABSOLUTE 
BLACK UITVOERING MET INDUCTIELUS

6203B EASYCOM HANDSFREE EASYCOM DEURTELEFOON 
ABSOLUTE BLACK MET 8 DRUKKNOPPEN VOOR VIP-SYSTEEM
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Take it Easy.
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Functioneel en eenvoudig.
Easycom beschikt over alle functies voor een eenvoudige  en handsfree communicatie. Een 
simpele bediening maakt het mogelijk  uw bezoek te woord staan, de deur te openen, het 
oproeptoon- en luistervolume te regelen en met de  privacytoets de beltoon uit te schakelen 
wanneer, “niet gestoord worden”, gewenst is. 

Bovendien kunnen in Easycom verschillende functies worden geprogrammeerd, waaronder de 
oproep naar de portierscentrale, de intercomoproep, het openen  van een tweede deur, de 
poort van de oprit of de inschakeling van de lichten in de gemeenschappelijke ruimtes.

Easycom

Handsfree, functioneel, technologisch. 

Easycom van Comelit is de moderne handsfree 

deurtelefoon voor wandopbouw, klein en eenvou-

dig in het gebruik. De slanke rechthoekige vorm 

zorgt ervoor dat dit deurintercomtoestel ook in 

kleine ruimtes kan worden geïnstalleerd. De twee 

uitvoeringen in zwart en wit, met een elegante 

zilverkleurige  rand,  passen in elk interieur. De 

blauwe verlichting van de knoppen geeft een mo-

derne uitstraling. Trendy, overal in huis.
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