
Med videotelefonen 6378

Videx 4000 Serie
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Den modulopbygget serie
Dit helt eget puslespil

Brugervenlig, funktionel og modulopbygget løsning der gør det lidt nemmere, når val-
get skal tages. 4000-serien er en klassiker, der  med sit design er vokset på os i norden 
og forblevet en velkendt løsning.
Serien er udviklet for brugeren der ønsker præcision, omkostningseffektivitet og 
funktionalitet der kan dække alle de nødvendige behov, der skulle være krav om.  
Hvorvidt det er AUDIO, VIDEO, GSM eller adgangskontrol, så kan løsningen tilpasses 
også selvom fremtidige behov ændres.

Udvidelses muligheder der holder

Serien er fleksibel og kan tilpasses både mindre og større projekter, også selvom de 
fysiske rammer kan være begrænset med plads, så er der mulighed for en digital 
løsning som kan rumme flere hundrede brugere.  
Rammen er støbt i slagfast aluminium, antracit lakeret, der fremhæver modulernes 
materiale i eloxeret aluminium og belyst med blåt LED, der gør serien let genkendelig.
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Smart videotelefon
Video og rørfri betjening i et enkelt design

En enkel rørfri videotelefon der kombinerer et minimalistisk design, rene linjer med 
flere betjeningsmuligheder og mulighed for at se, hvem man lukker ind.
Vores rørfri 6378 videotelefon er skabt i slidstærk ABS-plast, der med sin hvide farve 
giver et rent, skandinavisk design. Videotelefonen giver optimal overblik samt en ræk-
ke betjeningsmuligheder i én kompakt løsning, men som stadig fremstår diskret i rum-
mets omgivelser. 

Kompakt alt-i-én videoløsning

Videotelefon 6378 har en 3,5-tommers højtopløst LCD skærm, der viser et krystalklart 
billede af den besøgende. De fire funktionsknapper byder på: tale, døråbning, ser-
viceknap og natafbryder.  
Derudover er der mulighed for indstilling af serviceknap efter eget behov – f. eks. sty-
ring af lys i opgangen eller elevatorkald. Afbryderfunktionen giver mulighed for at ind-
stille en timer, så man inden for et bestemt tidsrum undgår forstyrrelser, hvis ønsket.
Samlet løsning der dækker design, funktionalitet og giver tryghed på et højere niveau.  



       Om Videx
Videx Danmark blev stiftet i 1986 af Hans Albertsen og er en dansk familievirksom-
hed der dagligt ledes af hans datter Julie Albertsen fra hovedkontoret på Østerbro i 
København.

Igennem de sidste 30 år har vi formået at skabe en omfattende produktlinje der gør at 
vi ikke tøver med, at kalde os en af de førende indenfor dørtelefonbranchen.
Vi tilbyder i dag totalløsninger i samarbejde med el-installatører, arkitekter, bygher-
rer, ejendomsinspektører og rådgivende ingeniører – kort sagt: en kvalitetsløsning for 
alle. I Videx har vi dedikeret hverdagen til, at gøre facaderne på de danske huse og 
lejligheder mere indbydende og samtidigt skabe større tryghed for ejendommens be-
boere.

Vores mål er at levere høj kvalitet og brugervenlighed af alle vores produkter, hvad 
end vi taler om dørtelefoner eller adgangskontrol. Vi arbejder hele tiden på at videre-
udvikle på vores produkter og samtidig kunne tilbyde løsninger, der kan følge med 
den teknologiske udvikling, så vi også kan være i spidsen de næste mange år.
Hos Videx har vi fokus på 3 ting: at levere kvalitet der holder, at kombinere italiensk 
design med dansk håndværk og at følge produktet til dørs med den bedste finish, 
service og support markedet tilbyder.

Helt i tråd med Hans’ vision, hylder vi stadig mottoet: 
” ... fordi det skal være trygt at vælge Videx ” 
Det er i den ånd Julie Albertsen ønsker at føre Videx videre ind i det næste årti – og 
det er i den ånd vi byder dig velkommen som kunde hos os.
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Julie Albertsen 
Adm. direktør 

•
10 års

leveringsgaranti

•
24 mdr 

ombytnings/
reparationsgaranti 

•
Support i hverdage

mellem kl. 8-16
(fredag kl 8-15)


