PAKIET promocyjny
HeiTel CamDisc + E 10
Dysk twardy 2TB
4 licencje analizy wideo
IntrusionTrace
Głośnik TOA Q-SC-P620

Dodatkowo możliwość dokupienia
w ramach pakietu modemu LTE/GPS
w cenie 99 zł netto

*Promocja ważna do 31 grudnia 2019r.

Cena PAKIETU:

4390 zł netto*

Dostarczamy dźwięk...
Jeśli chcesz mieć możliwość zdalnej interwencji głosowej na
nadzorowanym terenie, szukasz sposobu jak skutecznie odstraszyć
intruza, a szybka i skuteczna reakcja alarmowa jest dla Ciebie
priorytetem - to aktywny głośnik TOA Q-SC-P620 spełnia Twoje
oczekiwania.
TOA Q-SC-P620 to wysokiej klasy autonomiczny głośnik tubowy
dedykowany do połączenia z systemami monitoringu wideo. Może on
stanowić uzupełnienie systemów zabezpieczeń o komunikację głosową.
Można go podłączyć bezpośrednio do rozwiązania marki HeiTel, a
wbudowany 20W wzmacniacz gwarantuje wysoką słyszalność
odtwarzanego dźwięku i komunikatów, zachowując przy tym ich
doskonałą jakość. Ponadto głośnik jest przystosowany do pracy na
zewnątrz
w
ekstremalnych
temperaturach
i
warunkach
atmosferycznych. Co więcej zintegrowany wzmacniacz sprawia, że
instalacja głośnika jest prosta i nie wymaga dodatkowych urządzeń
zewnętrznych.
TOA Q-SC-P620 to idealny wybór zarówno do zastosowań wewnętrznych
jak i zewnętrznych. Można go z powodzeniem stosować w ochronie w
tym np. w monitoringu miejskim, w zabezpieczeniu terenów
zewnętrznych takich jak magazyny, farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne,
dworce, lotniska itp. Możliwości jego wykorzystania są praktycznie
nieograniczone.

Czy wiesz jak dodatkowo
wspierać ochronę perymetryczną?
Zewnętrzne czujki PIR ADPRO PRO-E mogą stanowić idealne
uzupełnienie systemu ochrony perymetrycznej. Można je podłączyć
bezpośrednio do urządzenia marki HeiTel przez wejścia cyfrowe lub port
RS-485. Urządzenie HeiTel pozwala także na tworzenie zależności
pomiędzy czujkami i analizą wideo np. IntrusionTrace. Jest to tzw.
technologia Double Knock. Alarm zostanie wygenerowany tylko wtedy
kiedy zagrożenie zostanie wykryte na danej kamerze i przypisanej do niej
czujce. Technologia ta pozwala na zminimalizowanie liczby fałszywych
alarmów przesyłanych do centrum monitorowania alarmów.
Warto wiedzieć, że nowa generacja czujek PIR ADPRO PRO-E powstała w
oparciu o najnowsze osiągnięcia techniki w zakresie ochrony obwodowej
i bogate doświadczenia producenta zdobyte na wcześniejszej serii czujek
PRO. Połączenie technologii pasywnej podczerwieni (ang. Passive
Infrared - PIR) z precyzyjną optyką lustrzaną i możliwoścami cyfrowego
przetwarzania sygnałów (DSP) oraz dostosowaniem do warunków
środowiska gwarantuje wyjątkową niezawodność detekcji,
równocześnie minimalizując ilość fałszywych alarmów. Czujki ADPRO
PRO E osiągają bardzo wysoką wydajność nawet w niesprzyjających
warunkach środowiskowych. Seria ADPRO PRO-E dostępna jest w
różnych wariantach, co pozwala optymalizować parametry ochrony
obwodowej, zwiększając wydajność całego systemu zabezpieczeń.

Formularz zamówienia PAKIETU promocyjnego
Warunki zakupu Pakietu promocyjnego:

HeiTel CamDisc + E 10 / Dysk twardy 2TB / 4 licencje analizy wideo Intrusion Trace / Głośnik TOA Q-SC-P620
Cena jednostkowa
netto*

Pakiet promocyjny

+ HeiTel CamDisc + E 10
+ Dysk twardy 2TB
+ 4 licencje analizy wideo IntrusionTrace
+ Głośnik TOA Q-SC-P620
+ Modem LTE/GPS

4390 zł

99 zł

*Podana cena jest ceną netto, zostanie do niej doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Sztuk

1

1. Promocja jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców/podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą.
2. Promocja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019r. lub do wyczerpania
zapasów magazynowych.
3. Specjalna oferta promocyjna nie łączy się z innymi rabatami,
promocjami, ofertami specjalnymi.
4. W ramach oferty specjalnej, każda firma może zakupić
tylko jeden zestaw w cenie promocyjnej.
5. Wraz z zamówieniem należy przesłać skan aktualnego dokumentu KRS
lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, Regon.
6. Przedpłata powinna zostać dokonana w chwili złożenia zamówienia,
na podstawie otrzymanej po złożeniu zamówienia faktury proforma.
7. Zamówienie zostanie zrealizowane po dokonaniu 100% przedpłaty
na podstawie faktury.
8. Warunki dostawy: EXW Poznań.
9. Podpisany skan zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami
prosimy przesłać na adres info@linc.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
informacyjno-handlowo-marketingowych przez firmę Linc Polska Sp. z o.o.
Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane
przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody).
Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Linc Polska
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Hallera 6-8. Administrator przetwarza
dane zgodnie z Polityką Prywatności.
Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję warunki specjalnej oferty
promocyjnej i zamawiam pakiet promocyjny.
Upoważniam firmę Linc Polska do wystawienia faktury VAT bez mojego
podpisu.

ul. Hallera 6-8,
60-104 Poznań

tel. (+48 61) 839 19 00,
info@linc.pl

www.linc.pl

