
Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Monitory

COMMAX CDV-35A Monitor 3,5" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 3,5" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

499,00 zł 439,00 zł

COMMAX CDV-35A(DC) Monitor 3,5" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 3,5" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4), funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 16-28V DC

554,00 zł 494,00 zł

COMMAX CDV-43K Monitor 4,3" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

419,00 zł 399,00 zł

COMMAX CDV-43K(DC) Monitor 4,3" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 16-28V DC

474,00 zł 454,00 zł

COMMAX CDV-43K2 Monitor 4,3" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

439,00 zł 429,00 zł

COMMAX CDV-43K2(DC) Monitor 4,3" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 16-28V DC

494,00 zł 484,00 zł

COMMAX CDV-43KM
Monitor 4,3" słuchawkowy z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + 

karta microSD, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

499,00 zł 479,00 zł

COMMAX CDV-43KM(DC)
Monitor 4,3" słuchawkowy z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + 

karta microSD, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 16-24V DC

554,00 zł 534,00 zł

COMMAX CDV-43M BLUE Monitor 4,3" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

599,00 zł 549,00 zł

COMMAX
CDV-43M(DC) 

BLUE
Monitor 4,3" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 16-28V DC

654,00 zł 604,00 zł

http://www.gde.pl/cdv-35a?utm_source=CDV-35A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-35a-dc-?utm_source=CDV-35A(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43k-dc-?utm_source=CDV-43K(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43k2?utm_source=CDV-43K2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43k2-dc-?utm_source=CDV-43K2(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43km?utm_source=CDV-43KM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43km-dc-?utm_source=CDV-43KM(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43m-blue?utm_source=CDV-43M%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43m-dc-blue?utm_source=CDV-43M(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43m-dc-blue?utm_source=CDV-43M(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/885673fdec0a83c353862cded185c92c.jpg?utm_source=CDV-35A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/885673fdec0a83c353862cded185c92c.jpg?utm_source=CDV-35A(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/de9b2113488cfca8491ca284f39eb80c.jpg?utm_source=CDV-43K&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/de9b2113488cfca8491ca284f39eb80c.jpg?utm_source=CDV-43K(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c02c053d2e793d3b53f0f5bedeaa4785.jpg?utm_source=CDV-43K2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c02c053d2e793d3b53f0f5bedeaa4785.jpg?utm_source=CDV-43K2(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c02c053d2e793d3b53f0f5bedeaa4785.jpg?utm_source=CDV-43KM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c02c053d2e793d3b53f0f5bedeaa4785.jpg?utm_source=CDV-43KM(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0f74b75f91259e520249d10db0315d8a.jpg?utm_source=CDV-43M BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0f74b75f91259e520249d10db0315d8a.jpg?utm_source=CDV-43M(DC) BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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COMMAX CDV-43MH Monitor 4,3" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

599,00 zł 499,00 zł

COMMAX CDV-43MH(DC) Monitor 4,3" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 16-28V DC

654,00 zł 554,00 zł

COMMAX
CDV-43MHM 

SILVER

Monitor 4,3" słuchawkowy 

"Mirror"

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, lustrzana obudowa, zasilanie 230V AC

629,00 zł 549,00 zł

COMMAX
CDV-43MHM 

WHITE

Monitor 4,3" słuchawkowy 

"Mirror"

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, lustrzana obudowa, zasilanie 230V AC

629,00 zł 549,00 zł

COMMAX

CDV-

43MHM(DC) 

SILVER

Monitor 4,3" słuchawkowy 

"Mirror"

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, lustrzana obudowa, zasilanie 16-28V DC

684,00 zł 604,00 zł

COMMAX

CDV-

43MHM(DC) 

WHITE

Monitor 4,3" słuchawkowy 

"Mirror"

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, lustrzana obudowa, zasilanie 16-28V DC

684,00 zł 604,00 zł

COMMAX CDV-70H WHITE Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

649,00 zł 599,00 zł

COMMAX
CDV-70H(DC) 

WHITE
Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

599,00 zł 549,00 zł

COMMAX CDV-70H2 BLUE Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

799,00 zł 649,00 zł

http://www.gde.pl/cdv-43mh?utm_source=CDV-43MH&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mh-dc-?utm_source=CDV-43MH(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-silver?utm_source=CDV-43MHM%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-silver?utm_source=CDV-43MHM%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-white?utm_source=CDV-43MHM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-white?utm_source=CDV-43MHM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-dc-silver?utm_source=CDV-43MHM(DC)%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-dc-silver?utm_source=CDV-43MHM(DC)%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-dc-silver?utm_source=CDV-43MHM(DC)%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-dc-white?utm_source=CDV-43MHM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-dc-white?utm_source=CDV-43MHM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-dc-white?utm_source=CDV-43MHM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h-white?utm_source=CDV-70H%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h-dc-white?utm_source=CDV-70H(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h-dc-white?utm_source=CDV-70H(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h2-blue?utm_source=CDV-70H2%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5e40f0da0db80bf3074a742cd34e9e67.jpg?utm_source=CDV-43MH&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5e40f0da0db80bf3074a742cd34e9e67.jpg?utm_source=CDV-43MH(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7885fd1c5da802bf6596935d674f7382.jpg?utm_source=CDV-43MHM SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/08f894a5431a4a54d179fcdbb0a5fb3d.jpg?utm_source=CDV-43MHM WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7885fd1c5da802bf6596935d674f7382.jpg?utm_source=CDV-43MHM(DC) SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/08f894a5431a4a54d179fcdbb0a5fb3d.jpg?utm_source=CDV-43MHM(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6afb7af9653075edb73b1c1c44ff20c9.jpg?utm_source=CDV-70H WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6afb7af9653075edb73b1c1c44ff20c9.jpg?utm_source=CDV-70H(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/146f87f503a1e9cbd9a2610890931e1b.jpg?utm_source=CDV-70H2 BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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COMMAX
CDV-70H2 

WHITE
Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

799,00 zł 699,00 zł

COMMAX
CDV-70H2(DC) 

BLUE
Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

699,00 zł 599,00 zł

COMMAX
CDV-70H2(DC) 

WHITE
Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

699,00 zł 649,00 zł

COMMAX CDV-70M BLUE Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

metalizowany panel, zasilanie 230V AC

899,00 zł 849,00 zł

COMMAX
CDV-70M(DC) 

BLUE
Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

metalizowany panel, zasilanie 16-28V DC

954,00 zł 904,00 zł

COMMAX CDV-70MH Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

849,00 zł 699,00 zł

COMMAX CDV-70MH(DC) Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

904,00 zł 754,00 zł

COMMAX
CDV-70MHM 

SILVER

Monitor 7" słuchawkowy 

"Mirror"

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

lustrzana obudowa, zasilanie 230V AC

889,00 zł 799,00 zł

COMMAX
CDV-70MHM 

WHITE

Monitor 7" słuchawkowy 

"Mirror"

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

lustrzana obudowa, zasilanie 230V AC

889,00 zł 799,00 zł

COMMAX

CDV-

70MHM(DC) 

SILVER

Monitor 7" słuchawkowy 

"Mirror"

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

lustrzana obudowa, zasilanie 16-28V DC

944,00 zł 854,00 zł

http://www.gde.pl/cdv-70h2-white?utm_source=CDV-70H2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h2-white?utm_source=CDV-70H2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h2-dc-blue?utm_source=CDV-70H2(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h2-dc-blue?utm_source=CDV-70H2(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h2-dc-white?utm_source=CDV-70H2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h2-dc-white?utm_source=CDV-70H2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70m-blue?utm_source=CDV-70M%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70m-dc-blue?utm_source=CDV-70M(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70m-dc-blue?utm_source=CDV-70M(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mh?utm_source=CDV-70MH&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mh-dc-?utm_source=CDV-70MH(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-silver?utm_source=CDV-70MHM%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-silver?utm_source=CDV-70MHM%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-white?utm_source=CDV-70MHM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-white?utm_source=CDV-70MHM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-dc-silver?utm_source=CDV-70MHM(DC)%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-dc-silver?utm_source=CDV-70MHM(DC)%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-dc-silver?utm_source=CDV-70MHM(DC)%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6afb7af9653075edb73b1c1c44ff20c9.jpg?utm_source=CDV-70H2 WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/146f87f503a1e9cbd9a2610890931e1b.jpg?utm_source=CDV-70H2(DC) BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6afb7af9653075edb73b1c1c44ff20c9.jpg?utm_source=CDV-70H2(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c0f2128174f1a94c27513ad48a733458.jpg?utm_source=CDV-70M BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c0f2128174f1a94c27513ad48a733458.jpg?utm_source=CDV-70M(DC) BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/bb889a06fef2815861749213bafd4e74.jpg?utm_source=CDV-70MH&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/bb889a06fef2815861749213bafd4e74.jpg?utm_source=CDV-70MH(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4dae00977d41a7d61db60d183284cfad.jpg?utm_source=CDV-70MHM SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/fb0246b951f3cb2236088298850f187f.jpg?utm_source=CDV-70MHM WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4dae00977d41a7d61db60d183284cfad.jpg?utm_source=CDV-70MHM(DC) SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

COMMAX

CDV-

70MHM(DC) 

WHITE

Monitor 7" słuchawkowy 

"Mirror"

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

lustrzana obudowa, zasilanie 16-28V DC

944,00 zł 854,00 zł

COMMAX CDV-70N WHITE Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

599,00 zł 549,00 zł

COMMAX
CDV-70N(DC) 

WHITE
Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

549,00 zł 499,00 zł

COMMAX CDV-70N2 BLUE Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

749,00 zł 649,00 zł

COMMAX
CDV-70N2 

WHITE
Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

749,00 zł 699,00 zł

COMMAX
CDV-70N2(DC) 

BLUE
Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

649,00 zł 549,00 zł

COMMAX
CDV-70N2(DC) 

WHITE
Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

649,00 zł 599,00 zł

COMMAX CDV-70U WHITE Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

1 399,00 zł 1 299,00 zł

COMMAX
CDV-70U(DC) 

WHITE
Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

1 454,00 zł 1 354,00 zł

http://www.gde.pl/cdv-70mhm-dc-white?utm_source=CDV-70MHM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-dc-white?utm_source=CDV-70MHM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-dc-white?utm_source=CDV-70MHM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n-white?utm_source=CDV-70N%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n-dc-white?utm_source=CDV-70N(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n-dc-white?utm_source=CDV-70N(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n2-blue?utm_source=CDV-70N2%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n2-white?utm_source=CDV-70N2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n2-white?utm_source=CDV-70N2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n2-dc-blue?utm_source=CDV-70N2(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n2-dc-blue?utm_source=CDV-70N2(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n2-dc-white?utm_source=CDV-70N2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n2-dc-white?utm_source=CDV-70N2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70u-white?utm_source=CDV-70U%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70u-dc-white?utm_source=CDV-70U(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70u-dc-white?utm_source=CDV-70U(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/fb0246b951f3cb2236088298850f187f.jpg?utm_source=CDV-70MHM(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70N WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70N(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/230b6680884b290584b33f2c177f1b59.jpg?utm_source=CDV-70N2 BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70N2 WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/230b6680884b290584b33f2c177f1b59.jpg?utm_source=CDV-70N2(DC) BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70N2(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c451c6ead024c57c2f47c31370b99ab8.jpg?utm_source=CDV-70U WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c451c6ead024c57c2f47c31370b99ab8.jpg?utm_source=CDV-70U(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

COMMAX CDV-71AM
Monitor 7" głośnomówiący z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, współpraca z kamerami CCTV - funkcja PIP - 

obraz w obrazie, wbudowany moduł pamięci - zapis 

zdjęć, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

1 349,00 zł 999,00 zł

COMMAX CDV-71AM(DC)
Monitor 7" głośnomówiący z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, współpraca z kamerami CCTV - funkcja PIP - 

obraz w obrazie, wbudowany moduł pamięci - zapis 

zdjęć, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

1 404,00 zł 1 054,00 zł

COMMAX
CDV-72UM 

WHITE

Monitor 7" głośnomówiący z 

pamięcią

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem 

LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, wbudowany moduł pamięci - 

zapis zdjęć/filmów na karcie SD, funkcja interkomu, 

możliwość sterowania automatyką bramową - 

poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC

1 499,00 zł 1 399,00 zł

COMMAX
CDV-72UM(DC) 

WHITE

Monitor 7" głośnomówiący z 

pamięcią

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem 

LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, wbudowany moduł pamięci - 

zapis zdjęć/filmów na karcie SD, funkcja interkomu, 

możliwość sterowania automatyką bramową - 

poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC

1 554,00 zł 1 454,00 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Stacje bramowe

COMMAX DRC-40KA
Kamera natynkowa z 

regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, 

styk NO, metalowy panel

439,00 zł 409,00 zł

COMMAX DRC-40KPT
Kamera natynkowa 

szerokokątna

kolorowa optyka, szerokokątny obiektyw, doświetlenie 

nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel
489,00 zł 469,00 zł

COMMAX DRC-40KR2
Kamera natynkowa z 

regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, 

dwa styki: NO, NO/NC, metalowy panel

469,00 zł 459,00 zł

COMMAX DRC-41UN
Kamera podtynkowa z 

regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczka 

imienna

559,00 zł 499,00 zł

COMMAX DRC-41UN/RFID

Kamera podtynkowa z 

regulacją optyki i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, 

metalowy panel, tabliczka imienna

779,00 zł 719,00 zł

http://www.gde.pl/cdv-71am?utm_source=CDV-71AM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-71am-dc-?utm_source=CDV-71AM(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-72um-white?utm_source=CDV-72UM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-72um-white?utm_source=CDV-72UM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-72um-dc-white?utm_source=CDV-72UM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-72um-dc-white?utm_source=CDV-72UM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-40ka?utm_source=DRC-40KA&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-40kpt?utm_source=DRC-40KPT&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-40kr2?utm_source=DRC-40KR2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-41un?utm_source=DRC-41UN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-41un-rfid?utm_source=DRC-41UN/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8252f35de4c2201a70039e69f3e2c9a8.jpg?utm_source=CDV-71AM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8252f35de4c2201a70039e69f3e2c9a8.jpg?utm_source=CDV-71AM(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7172443fe643883befdc0bd219b589ef.jpg?utm_source=CDV-72UM WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7172443fe643883befdc0bd219b589ef.jpg?utm_source=CDV-72UM(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1f0403ebc462bd12bea4356c9b882ca3.jpg?utm_source=DRC-40KA&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4e9b084cbe7d46379223f96f97f2a949.jpg?utm_source=DRC-40KPT&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4e9b084cbe7d46379223f96f97f2a949.jpg?utm_source=DRC-40KR2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f7f98d4cbfd3c3648e5eef154892ad72.jpg?utm_source=DRC-41UN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8b83f1682ba239da9726a4d9ce626738.jpg?utm_source=DRC-41UN/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

COMMAX DRC-4CANS
Kamera podtynkowa z 

regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczka 

imienna

559,00 zł 499,00 zł

COMMAX
DRC-

4CANS/RFID

Kamera podtynkowa z 

regulacją optyki i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, 

metalowy panel, tabliczka imienna

779,00 zł 719,00 zł

COMMAX DRC-4CGN2
Kamera natynkowa z ukrytą 

optyką Pin-hole

kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy 

panel

399,00 zł 299,00 zł

COMMAX DRC-4CHC
Kamera natynkowa z 

regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczka 

imienna

559,00 zł 499,00 zł

COMMAX DRC-4CHC/RFID

Kamera natynkowa z 

regulacją optyki i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, 

metalowy panel, tabliczka imienna

779,00 zł 719,00 zł

COMMAX DRC-4CPN2
Kamera natylkowa z ukrytą 

optyką Pin-hole

kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy 

panel

439,00 zł 349,00 zł

COMMAX DRC-4G Kamera natynkowa
kolorowa optyka, stały obiektyw, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, metalowy panel
349,00 zł 329,00 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Przykładowe zestawy

COMMAX
CDV-35A/DRC-

4G

Wideodomofon 3,5" 

słuchawkowy z kamerą 

natynkową

Monitor z ekranem LCD 3,5" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, stały 

obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, 

metalowy panel

848,00 zł 768,00 zł

COMMAX
CDV-43K/DRC-

4G

Wideodomofon słuchawkowy 

4,3" z kamerą natynkową

Monitor z ekranem LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, stały 

obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, 

metalowy panel

768,00 zł 599,00 zł

COMMAX
CDV-43K/DRC-

4L

Wideodomofon słuchawkowy 

4,3" z kamerą natynkową

Monitor z ekranem LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, stały 

obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, 

plastikowy panel

718,00 zł 698,00 zł

http://www.gde.pl/drc-4cans?utm_source=DRC-4CANS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4cans-rfid?utm_source=DRC-4CANS/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4cans-rfid?utm_source=DRC-4CANS/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4cgn2?utm_source=DRC-4CGN2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4chc?utm_source=DRC-4CHC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4chc-rfid?utm_source=DRC-4CHC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4cpn2?utm_source=DRC-4CPN2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4g?utm_source=DRC-4G&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-35a-drc-4g?utm_source=CDV-35A/DRC-4G&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

COMMAX
CDV-43K2/DRC-

4L SILVER

Wideodomofon słuchawkowy 

4,3" z kamerą natynkową

Monitor z ekranem LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, stały 

obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, 

plastikowy panel

738,00 zł 728,00 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe ABAXO

ABAXO M-420C Monitor 4" głośnomówiący

Ekran LCD 4",  obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, 

dodatkowy przycisk otwierania bramy, 9 melodii 

wywołania, zasilanie monitora 13,5V DC w zestawie

321,00 zł 260,00 zł

ABAXO M-430CM
Monitor 4,3" słuchawkowy z 

pamięcią

Ekran LCD 4,3",  obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana pamięć 

20 zdjęć, funkcja interkomu, dodatkowy przycisk 

otwierania bramy, zasilanie monitora 13,5V DC w 

zestawie

281,00 zł 220,00 zł

ABAXO MC-420C

Wideodomofon 4" 

głośnomówiący z kamerą Pin-

hole

"Monitor LCD 4"",  obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, 

dodatkowy przycisk otwierania bramy, 9 melodii 

wywołania, zasilanie monitora 13,5V DC w zestawie, 

kamera kolorowa, ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania 

elektrozaczepu 12VDC / max.300mA, metalowy 

panel, montaż natynkowy"

460,00 zł 399,00 zł

ABAXO MC-430CM

Wideodomofon 4,3" 

głośnomówiący z pamięcią i 

kamerą Pin-hole

"Monitor LCD 4,3"",  obsługa dwóch wejść - 

możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, 

wbudowana pamięć 20 zdjęć, funkcja interkomu, 

dodatkowy przycisk otwierania bramy, zasilanie 

monitora 13,5V DC w zestawie, 

kamera kolorowa, ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania 

elektrozaczepu 12VDC / max.300mA, metalowy 

panel, montaż natynkowy"

420,00 zł 359,00 zł

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-System hybrydowy Gate View-Monitory, unifony systemowe

COMMAX
CAV-70CG 

WHITE

Monitor 7" głośnomówiący 

systemu Gate View

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, praca z 

kamerami systemowymi Gate View oraz 

jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi 

DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją 

portierską, zasilanie 230V AC

999,00 zł 849,00 zł

COMMAX
CAV-70CG(DC) 

WHITE

Monitor 7" głośnomówiący 

systemu Gate View

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, praca z 

kamerami systemowymi Gate View oraz 

jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi 

DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją 

portierską, zasilanie 16-24V DC

1 054,00 zł 904,00 zł
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