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• A LARA Radio egy zene- és internet rádió lejátszó – mindez a LOGUS90 

szerelvénycsalád dizájnjában és méretében.

• A LARA Radio az internethez csatlakozva képes lejátszani a streamelt 

rádióállomások adásait, melyek közül 40 tárolható. Világszerte több 

ezer rádióállomás áll rendelkezésre, melyek adatokat biztosítanak a 

megfelelő csatlakozáshoz.

• A LARA Radio használható egy külső forrásból származó zene leját-

szására, mely lehet pl. egy okostelefon vagy egy MP3 lejátszó. A külső 

eszközök az előlapon található sztereó audio bemenetre csatlakoznak 

egy 3.5 mm-es jack dugóval.

• A LARA Radio a Logitech Media Serverrel rendelkező központi tárhely-

ről is képes audió fájlok lejátszására. Az egység önálló eszközként és 

az iNELS intelligens rendszer részeként is telepíthető. Amennyiben 

az iNELS-rendszer részeként kerül telepítésre, úgy az iHC alkalmazás, 

amennyiben önállóan, úgy a LARA NAS alkalmazás segítségével is ve-

zérelhető.

• A LARA Radio közvetlen vezérlése az egység előlapján található érin-

tőgombok segítségével (hat kapacitív gomb), vagy a LARA Dio appli-

kációval történik.

• A LARA Radio közvetlen vezérlése az egység előlapján található érin-

tőgombok segítségével (hat kapacitív gomb), vagy az alapkiszerelés-

ben található IR távirányítóval történik. Az alapbeállítások (hálózat, 

nyelv, audió kimenet kiválasztása) közvetlenül az előlapi kapacitív 

gombokkal a kijelzőn megjelenő egyszerű menű segítségével érhe-

tők el. A további beállítások (állomások beállítása, fi rmware frissítés, 

stb.) számítógépről, a LARA Confi gurator szoftverrel történnek.

• A LARA Radio 1.5“ méretű színes OLED kijelzővel rendelkezik (alapin-

formációk az éppen hallható zenéről, eligazodás a beállítás menüjé-

ben, stb.).

• A LARA Radio egy 2x 10 W teljesítményű integrált erősítővel rendelke-

zik, mely nagyban megkönnyíti a készülék telepítését olyan helyeken, 

ahol ez a teljesítmény elegendő.

• A LARA ideális konyhában, fürdőszobában, várótermekben, irodák-

ban, recepciókon, előterekben, vagy wellness szolgáltatásokhoz.

• A LARA tápellátása PoE rendszerű, melynek maximális feszültsége 27V 

DC / 1000mA. Nagy előnye, hogy a kommunikáció is ezen az egyetlen 

kábelen (UTP) keresztül történik.

• A LARA egy egész sor olyan kiegészítővel rendelkezik, melyek elősegí-

tik a gyors csatlakoztatást (PoE adapterek, PoE switch-ek), hangszórók 

(keretbe, falra vagy mennyezetre) és telepítési segédanyagok (kábe-

lek, doboz, stb.).

• Megfelel az IEE 802.3u (100BASE-Tx) szabvány előírásainak.

• Automatikusan felismeri az Ethernet keresztkábelt – MDIX.
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Internetes rádió

Támogatott adatátviteli 

formátumok:

Vezérlés / beállítás

Előlap:

Ethernet kommunikáció:

RESET nyomógomb:

Ethernet felület

Kommunikációs felület:

Csatlakozó:

Az UTP kábel max. 

hossza tápellátással:

Képernyő

Típusa:

Felbontás:

Látható felület:

A tápegység paraméterei

Táplálás:

Min. teljesítményfelvétel:

Max. teljesítményfelvétel:

Az erősítő paraméterei

Erősítő:

Az erősítő max. teljesítménye:

Bemenet / kimenet

Mikrofon:

Audió bemenet:

Audió kimenet 1:

Audió kimenet 2:

Csatlakozások

Sorkapocs:

További adatok

Üzemi hőmérséklet:

Érintésvédelem:

Túlfeszültség kategória:

Szennyezettségi fok:

Felszerelés:

Méretek és tömeg

Méretek:

Keret - műanyag:

Keret – fém, üveg, fa, gránit:

Tömeg:

EAN kód

LARA Radio fehér:

LARA Radio elefántcsont:

LARA Radio jég:

LARA Radio gyöngyház:

LARA Radio alumínium:

LARA Radio szürke:

Műszaki adatok

* A LINE OUT kábelnek árnyékoltnak kell lennie, max. 5 m.

• A LARA Intercom 5 különböző funkciót egyesít a LOGUS90 kapcsoló-

család kivitelében, kibővítve így a Lara Radio zenelejátszó és az inter-

netes rádió lehetőségeit.

• A LARA Intercom videó kaputelefon és további extra funkciókkal ki-

bővített készülék.

• A videotelefon funkciónak köszönhetően felhasználható az otthoni 

LARA készülékek közötti hang kommunikációra, valamint a bejáratnál 

elhelyezett videó kaputelefonnal (IP Intercom) hang és kép kommuni-

kációra. A LARA képernyőjén megjelenő látogató beazonosítható és 

beszéddel leinformálható, mely a kényelmes kezelés mellett a bizton-

ságérzést is növeli.

• A LARA Intercom 1.5" méretű színes OLED kijelzővel rendelkezik, mely 

tökéletesen jeleníti meg a kaputelefon által továbbított képet és han-

got. A kijelzőn megjelennek a lejátszott zenével kapcsolatos alap in-

formációk, a menü, stb.

• Az intercom funkciónak köszönhetően az eszköz házi telefonként is 

használható, amikor a családtagok hang alapú kommunikációt foly-

tathatnak egymással az épületben elhelyezett különböző LARA egy-

ségek között.

• A LARA Intercom biztosítja a LARA Radio három funkcióját - az inter-

nethez csatlakozva képes lejátszani a streamelt rádióállomások adá-

sait, melyek közül 40 tárolható. Világszerte több ezer rádióállomás áll 

rendelkezésre, melyek adatokat biztosítanak a megfelelő csatlakozás-

hoz.

• A LARA Intercom használható egy külső forrásból származó zene leját-

szására, mely lehet pl. egy okostelefon vagy egy MP3 lejátszó. A külső 

eszközök az előlapon található sztereó audio bemenetre csatlakoznak 

egy 3.5 mm-es jack dugóval.

• A LARA Intercom a Logitech Media Serverrel rendelkező központi tár-

helyről is képes audió fájlok lejátszására. Az egység önálló eszközként 

és az iNELS intelligens rendszer részeként is telepíthető. Amennyiben 

az iNELS-rendszer részeként kerül telepítésre, úgy az iHC alkalmazás, 

amennyiben önállóan, úgy a LARA NAS alkalmazás segítségével is ve-

zérelhető.

• A LARA Radio közvetlen vezérlése az egység előlapján található érin-

tőgombok segítségével (hat kapacitív gomb), vagy a LARA Dio appli-

kációval történik.

• A LARA Intercom közvetlen vezérlése az egység előlapján található 

érintőgombok segítségével (hat kapacitív gomb), vagy az alapkisze-

relésben található IR távirányítóval történik. Az alapbeállítások (háló-

zat, nyelv, audió kimenet kiválasztása) közvetlenül az előlapi kapacitív 

gombokkal a kijelzőn megjelenő egyszerű menű segítségével érhe-

tők el. A további beállítások (állomások beállítása, fi  rmware frissítés, 

stb.) számítógépről, a LARA Confi  gurator szoftverrel történnek.

• A LARA Radio egy 2x 10 W teljesítményű integrált erősítővel rendelke-

zik, mely nagyban megkönnyíti a készülék telepítését olyan helyeken, 

ahol ez a teljesítmény elegendő. A LARA ideális konyhában, fürdőszo-

bában, várótermekben, irodákban, recepciókon, előterekben, vagy 

wellness szolgáltatásokhoz.

• A LARA tápellátása PoE rendszerű, melynek maximális feszültsége 

27 V DC / 1000mA. Nagy előnye, hogy a kommunikáció is ezen az 

egyetlen kábelen (UTP) keresztül történik.

• A LARA egy egész sor olyan kiegészítővel rendelkezik, melyek elősegí-

tik a gyors csatlakoztatást (PoE adapterek, PoE switch-ek), hangszórók 

(keretbe, falra vagy mennyezetre) és telepítési segédanyagok (kábe-

lek, doboz, stb.).

• Megfelel az IEE 802.3u (100BASE-Tx) szabvány előírásainak.

• Automatikusan felismeri az Ethernet keresztkábelt – MDIX.
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formátumok:

Vezérlés / beállítás

Előlap:

Ethernet kommunikáció:

RESET nyomógomb:

Ethernet felület

Kommunikációs felület:

Csatlakozó:

Az UTP kábel max. 

hossza tápellátással:

Képernyő

Típusa:

Felbontás:

Látható felület:

A tápegység paraméterei

Táplálás:

Min. teljesítményfelvétel:

Max. teljesítményfelvétel:

Az erősítő paraméterei

Erősítő:

Az erősítő max. teljesítménye:
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Audió kimenet 1:
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Csatlakozások
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Felszerelés:

Méretek és tömeg

Méretek:

Keret - műanyag:

Keret – fém, üveg, fa, gránit:

Tömeg:

EAN kód

LARA Intercom fehér:

LARA Intercom elefántcsont:

LARA Intercom jég:

LARA Intercom gyöngyház:

LARA Intercom alumínium:

LARA Intercom szürke:

Műszaki adatok

* A LINE OUT kábelnek árnyékoltnak kell lennie, max. 5 m.


