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לפירוט על המערכת - הפוך את הדף <<<

העתיד כבר כאן!
חדש באנטקו: מערכת 

אינטרקום-טלוויזיה 
המותאמת לסמארטפון 

ולטאבלט. אינטרקום 
חכם - בטלפון החכם 

שלך!

מתקינים אפליקציה במכשיר האישי

בוחרים קבלה/אי קבלה של קריאות מהפנל

יוזמים שיחה לפנל ו/או צפייה בלבד

פותחים את הדלת - מהמכשיר הנייד 

מצלמים תמונה/וידאו שנצפית מהפנל הנבחר

צופים בפנל אונליין ישירות מהסמארטפון 

ונהנים מעולם חדש במערכות האינטרקום!

:TCP\IP \ WIFI מערכת אינטרקום
כמה חכם, ככה פשוט!

• מערכת אינטרקום-טלוויזיה המשנה 	
את תפיסת העולם בתחום מערכות 

האינטרקום

• שילוב מלא של המערכת בטלפון 	
החכם או בטאבלט שלך, בזמינות 

מושלמת 

• 	 IP-וה WIFI-שימוש בטכנולוגיות ה
הקיימות בכל בית ובכל משרד 

• אין צורך בפריסת תשתיות - המערכת 	
עובדת על רשת ה-WIFI הפנימית 

• אנטקו ממשיכה לחדש, להוביל 	
ולהצעיד את השוק הישראלי אל 

העתיד!

לסמארטפון
אינטרקום-טלוויזיה אינטרקום-טלוויזיה

לסמארטפון
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כל הפרטים ממתינים לך באנטקו
התקשר עוד היום 03-7354000

 המערכת: שילוב מנצח של קידמה ונוחות

 WIFI / IP המערכת כוללת פנל אינטרקום טלוויזיה
משולב מקודד חיצוני מואר ואפליקציית תוכנה המותקנת 

על הטלפון החכם/טאבלט.
כל אביזר קצה המסונכרן באמצעות האפליקציה לפנל 

החיצוני יקבל את הקריאה כצלצול בטלפון החכם. 
כל משתמש יכול לענות לשיחה, לדבר, לצפות בתמונה וכן 

לפתוח את הדלת.

 פעולה בשתי תצורות בהתאם לדרישה בשטח

WIFI - העברת הנתונים )קריאה, דיבור, צפייה( תוך 
שימוש ברשת ה-WIFI הפנימית במתחם אל עבר 

הטלפונים החכמים המחוברים באותה הרשת.

TCP\IP - חיבור הפנל החיצוני באמצעות כבל ישיר עד 
לראוטר ה-WIFI ומהראוטר אל עבר הטלפונים החכמים 

המחוברים באותה הרשת.

 הכול בכף ידך - מסונכרן עם הסמארטפון שלך

המערכת מבוססת על טכנולוגיה גבוהה להעברת וידאו 
ותקשורת מהירים ואיכותיים. היא פשוטה לתפעול 
וידידותית להגדרה ולסנכרון עם כל מכשיר התומך 

במערכת הפעלה אנדרואיד ואייפון. ניתן לחבר מספר 
פנלים ומספר מכשירי קצה כמערכת אחת, כך שכל 

משתמש יוכל לצפות מהמכשיר הנייד שלו במספר פנלים 
לפי בחירה בלחיצת כפתור.

חדש מאנטקו: 
מערכת אינטרקום-טלוויזיה 

לסמארטפון ולטאבלט

 לא צריך "בית חכם" - מספיק מכשיר חכם!

טכנולוגיה מתקדמת זו חוסכת את התלות בהשחלת 
כבלים אל עבר הפנל או אל עבר המוניטורים, ופותחת 

אפשרויות מתקדמות, כולן דרך הסמארטפון - ללא 
תלות ב"בית חכם" המייקר את העלויות.


