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קטלוג מוצרים 2017



חברת נטוויל הוקמה בשנת 2011, החברה מציגה פתרונות
תקשורת מתקדמים לעסקים, וכן מייבאת ומשווקת מוצרים

מתקדמים ואיכותיים בתחום המתח הנמוך.
אנו גאים להציג את קטלוג 2017

נטוויל בע“מ | אברהם גירון 3 יהוד | 073-7966610  
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נעים מאוד, נטוויל 

קטגוריות:

>  סקייבוקס - מתאם אינטרקום לסמארטפון

>  2CIP - פנל אינטרקום המתחבר לאפליקציות 

>  2C - מערכת אינטרקום טלוויזיה 4 גידים

>  מוניטורים למערכות 4 גיד

>  iCode - קודנים/קורא קרבה לפתיחת דלת

>  1com - מרכזיית טלפונייה IP המתקדמת בישראל

>  atcom - טלפוני IP מקצועיים באיכות פרימיום



בלעדי!

1100 ש“ח

SKYBOX
>  מתחבר כמוניטור נוסף במקביל

 RJ45 / WIFI חיבור לראוטר  <

>  מידות 10X16X2.5 ס“מ

SKYBOX
השילוב המושלם בין המסורת לקדמה

החופש לענות לאורח מהמוניטור או מהסמארטפון בכל מקום.

מתאם אינטרקום לסמארטפון

מתחבר לכל מערכות האינטרקום טלויזיה 4 גיד של כל החברות
ומאפשר שיחת וידאו ופתיחת הדלת באמצעות הסמארטפון

  SkyBox

R



2400ש“ח

IP
R

 NO/NC

בלעדי!

2C-IP-501

2600ש“ח

2C-IP-601
>  לחצן 1 משולב קודן מגע מואר

>  התקנה עה“ט

>  מידות 10.5X21.3X2.9 ס“מ

>  יבואן רשמי

>  שרתים בישראל

>  עדכוני תוכנה אוטומטיים חינם לכל החיים!

>  אפליקציה בעברית! 

>  לחצן 1 משולב קודן מגע מואר

>  התקנה תחת הטיח

>  מידות 13X23.5 ס“מ

>  מידות שיקוע 11.5X21.5X3.5 ס“מ

אינטרקום לסמארטפון

  <

 <

<

<

 <



1699 ש“ח

1899ש“ח

2C-501

2C-501/502

2C-502

2C-601

2C-602

>  לחצן 1 או 2 לחצנים

>  התקנה עה“ט

>  מידות 10.5X21.3X2.9 ס“מ

499 ש“ח

2C-20

>  לחצן קריאה 1

>  התקנה עה“ט

>  מידות 9.2X13X4.3 ס“מ

>  חיבור 4 גידים למוניטור ו-2 גידים למתח

>  מתח עבודה 15V/DC (שנאי מצורף)

>  חיבור לחצן עוקף

  NO/NC ממסר  <

>  כיוונון מצלמה

>  קיבולת עד 2 פנלים ו- 4 מוניטורים לכל דייר

2C-601/602

>  לחצן 1 או 2 לחצנים

>  התקנה תחת הטיח

>  מידות 13X23.5 ס“מ

>  מידות שיקוע 11.5X21.5X3.5 ס“מ

מגוון פנלי אלומיניום איכותי, עמידים לתנאי חוץ,
משולבים קודן מואר ומצלמה איכותית.

מתחברים למוניטורים דיגיטליים ומציגים איכות וידאו ושמע
ברמה שלא הכרתם.

מסתבר שזוהי מערכת האינטרקום הטובה ביותר!

2C - מערכות אינטרקום 4 גיד
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HELLO,MY NAME IS... INDIGO!

2C-301

1900ש“ח

2C-401

1900ש“ח



>   4 לחצנים

>  התקנה תה“ט

>  מידות השקעה 11X23X3 ס“מ

>  מידות מוצר 13X28X2 ס“מ

2C-604

4

2600ש“ח

>  חיבור 4 גידים למוניטור ו-2 גידים למתח

>  מתח עבודה 15V/DC (שנאי מצורף)

>  חיבור לחצן עוקף

  NO/NC ממסר  <

>  כיוונון מצלמה

>  קיבולת עד 2 פנלים ו- 4 מוניטורים/מתאמים לכל דייר

פנל אלומיניום איכותי, עמיד לתנאי חוץ,
משולב קודן מואר ומצלמה איכותית.

iConnect מתאם , skybox מתחבר למוניטורים, מתאם
כל דייר והבחירה שלו!

2C-604 - מערכות אינטרקום 4 דיירים



מגוון מוניטורים דיגיטליים מעוצבים מציגים איכות תמונה וצבעים 
חיים ברמה שלא הכרת.

699 ש“ח

2C-290

>  מוניטור מעוצב דק ”4.3

>  לחצנים מוארים

>  מידות 13.5X15.5X1.5 ס“מ

1099ש“ח

2C-880-Clear

>  מוניטור ”7 זכוכית מחוסמת 

>  לחצני מגע מוארים

>  מידות 23X17X1.3 ס“מ

900ש“ח

2C-270

>  מוניטור ”7 מעוצב

>  לחצני מגע מוארים

>  מידות 20X15X2.3 ס“מ

>  חיבור 4 גידים לפנל ו-2 גידים למתח

>  מתח עבודה 15V/DC (שנאי מצורף)

>  קיבולת עד 2 פנלים ו- 4 מוניטורים לכל דייר

1290 ש“ח

2C-Mirror

2C - מערכות אינטרקום 4 גיד



439 ש“ח

iCode-230

>  קודן מתכתי

>  2 ממסרים

>  מידות 7.6X11.8X2.2 ס“מ

238 ש“ח

iCode-220

>  קודן פלסטיק אלגנטי לחצני מגע

>  12V-DC בלבד

>  מידות 7.6X11.5X1.6 ס“מ

439 ש“ח

iCode-240

>  קודן מתכתי

>  2 ממסרים

>  מידות 4.3X15.2X2.5 ס“מ

IP 66 מוגני מים ציפוי אפוקסי  <

 12V/AC-DC מתח עבודה  <

>  חיבור לחצן עוקף

  NO/NC ממסר  <

>  לחצנים מוארים

>  קיבולת 1000 קודים / כרטיסי קרבה

מגוון קודנים עצמאיים לפתיחת דלת משולבים קורא כרטיסים

iCode - בקרות כניסה 



1com.co.il

>  שלוחות מרוחקות

>  נתבי שיחות ללא הגבלה

>  הקלטת שיחות

 CRM חיוג בקליק מאאוטלוק ואתרי אינטרנט / מערכות  <

>  ממשקים לניהול מוקד בזמן אמת וסטטיסטיקות

>  פורטל משתמש / מנהל בעברית ושפות שונות

>  קבלת פקס למייל ושליחת פקס מהפורטל 

אלפי עסקים בישראל כבר התקדמו למרכזיות בענן.
למה?

>  שירות ותמיכה מלאה בהגדרה ותפעול המערכת

>  אין מגבלות בכמות קווים או שלוחות

>  אין גבולות מיקום, ניתן לחבר שלוחות בכל העולם

>  אין סוף תכונות

(PRI/אין צורך ברכישת מרכזיה/כרטיסי הרחבה) חסכון כספי  <

 CallCenter ממשקי ניהול בעברית, ממשקי  <

   והגדרת המרכזיה מכל מקום!

נטוויל מפעילת מרכזיית IP בענן



585 ש“ח

Rainbow-2

>  טלפון מתקדם

>  8 לחצני חיווי והעברה בלחיצה

>  אפשרות חיבור הרחבת לחצנים

960 ש“ח

Rainbow-4

380 ש“ח

Rainbow-1

>  טלפון עמדה איכותי

>  תפריט עברית ושפות נוספות

>  העברה, ועידה, כריזה...

790 ש“ח

Rainbow-3

> טלפון מתקדם - מסך צבעוני

>  8 לחצני חיווי והעברה בלחיצה

>  אפשרות חיבור הרחבת לחצנים

>  איכות סאונד HD Cristal-Clear יכול לשמש כטלפון
   לחדרי ישיבות קטנים.

>  העברת שיחה בלחיצה אחת (עיוורת ו/או בהתייעצות) 

>  עיצוב יוקרתי ואיכות חומרים גבוהה

>  תפריטים בעברית

>  יציאת אוזניה

 POE  <

נטוויל נציגת atcom בישראל

>  טלפון פרימיוםטלפוני IP באיכות פרימיום

>  8 לחצני BLF תצוגה דיגיטלית בעברית

LCD אפשרות חיבור מודול הרחבת לחצנים עם צג  <
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