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AT962
Dim: mm 180 x 92 x 43
Interfone branco para sistemas Duo System. Equipado com 
4 botões (dos quais um para abrir a porta), todos com dupla 
função. Entre as características técnicas: função escritório e 
função alarme, exclusão de toque, 2 LED de sinalização e 4 
toques disponíveis. Montagem de superficie e programação 
via Bluetooth.

AT9262
Dim: mm 180 x 202 x 43
Videoporteiro branco para Duo System. Equipado com ecrã 
LCD de 4,3”, 4 botões (um dos quais é de abertura de porta e 
outro de acendimento automático), 2 dos quais com dupla fun-
ção. Algumas das características técnicas: exclusão de cam-
painha, 2 leds de sinalização, 4 toques disponíveis, função de 
alarme. Programação via Bluetooth, montagem de superficie.

ASTRO é a linha de unidades internas 
que representa a resposta às mais re-
centes exigências transversais para a 
intercomunicação de edifício. Com di-
mensões compactas, Astro é caracte-
rizado por uma aparência essencial 
e fixe que se adapta e pode até exal-
tar qualquer decoração do sistema de 
intercomunicação nas versões áudio 
ou vídeo. O design é particularmente 
refinado com o objectivo de oferecer 
a máxima praticidade e facilidade de 
uso: teclas grandes, monofone ergo-
nómico, sinais luminosos, ícones sim-
ples e intuitivos.

O cuidado especial nos materiais es-
colhidos propõe novos acabamentos 
acetinados que dão sensações de ele-
gância e actualidade à visão e ao tato. 
A oferta é composta por três artigos: o 
interfone com monofone AT962, o vi-
deofone com monofone e ecrã de 4.3” 
AT9262 e o interfone viva-voz AT972. 

Astro dialoga com todas as unidades 
externas Farfisa nas instalações DUO 
System e casa particularmente com 
a linha das unidades externas Alba. 
A instalação é na parede e suporta a 
modalidade de programação via Blue-
tooth para todas as funções.

Com Astro hoje pode olhar avante. 
Astro, look beyond
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