
Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

Wideodomofony

Wideodomofony-Wideodomofony IP

Wideodomofony-Wideodomofony IP-Monitory IP

COMMAX
CIOT-1020M 

DARK SILVER

Monitor IP 10,2" 

głośnomówiący

ekran dotykowy, wbudowana kamera (funkcja 

wideointerkomu), pamięć wewnętrzna + czytnik kart 

MicroSD, PoE, WiFi, współpraca z aplikacją mobilną

współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym, 

wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka 

www

1 890,00 zł 1 750,00 zł

COMMAX
CIOT-1020M 

WHITE

Monitor IP 10,2" 

głośnomówiący

ekran dotykowy, wbudowana kamera (funkcja 

wideointerkomu), pamięć wewnętrzna + czytnik kart 

MicroSD, PoE, WiFi, współpraca z aplikacją mobilną

współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym, 

wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka 

www

1 890,00 zł 1 750,00 zł

COMMAX CIOT-700ML Monitor IP 7" głośnomówiący

ekran dotykowy, pamięć wewnętrzna + czytnik kart 

MicroSD, PoE, współpraca z aplikacją mobilną

współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym, 

wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka 

www

1 210,00 zł 1 130,00 zł

COMMAX
CIOT-700ML 

DARK SILVER
Monitor IP 7" głośnomówiący

ekran dotykowy, pamięć wewnętrzna + czytnik kart 

MicroSD, PoE, współpraca z aplikacją mobilną

współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym, 

wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka 

www

1 210,00 zł 1 130,00 zł

Wideodomofony-Wideodomofony IP-Stacje bramowe IP

COMMAX CIOT-24XM IP Expander 24 przyciski

Expander 24 przyciskowy, obudowa ze stopu metali, 

podświetlane przyciski, tabliczki opisowe, współpraca 

z monitorami systemowymi oraz stacją portierską

998,00 zł 950,00 zł

COMMAX CIOT-D20M Kamera IP jednoabonentowa
kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany 

przycisk dotykowy, montaż natynkowy
680,00 zł 640,00 zł

COMMAX
CIOT-

D20M/RFID

Kamera IP jednoabonentowa 

z czytnikiem RFID

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany 

przycisk dotykowy, wbudowany czytnik kart/breloków - 

4 breloki w zestawie + karta Master, montaż 

natynkowy

945,00 zł 905,00 zł

COMMAX CIOT-D20P
Kamera IP jednoabonentowa 

z ukrytą optyką Pin-hole

kamera 2MPx, ukryta optyka typu Pin-hole, obudowa 

metalowa, podświetlany przycisk, montaż natynkowy, 

regulacja panelu w poziomie +/- 30 stopni

899,00 zł 870,00 zł

COMMAX CIOT-D21M Kamera IP jednoabonentowa
kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany 

przycisk mechaniczny, montaż natynkowy
680,00 zł 640,00 zł

COMMAX
CIOT-D21M 

METAL
Kamera IP jednoabonentowa

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, metalowy panel 

frontowy, podświetlany przycisk mechaniczny, 

montaż natynkowy

735,00 zł 680,00 zł

https://gde.pl/ciot-1020m-dark-silver?utm_source=CIOT-1020M%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-1020m-dark-silver?utm_source=CIOT-1020M%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-1020m-white?utm_source=CIOT-1020M%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-1020m-white?utm_source=CIOT-1020M%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-700ml?utm_source=CIOT-700ML&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-700ml-dark-silver?utm_source=CIOT-700ML%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-700ml-dark-silver?utm_source=CIOT-700ML%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-24xm?utm_source=CIOT-24XM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-d20m?utm_source=CIOT-D20M&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-d20m-rfid?utm_source=CIOT-D20M/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-d20m-rfid?utm_source=CIOT-D20M/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-d20p?utm_source=CIOT-D20P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-d21m?utm_source=CIOT-D21M&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-d21m-metal?utm_source=CIOT-D21M%20METAL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-d21m-metal?utm_source=CIOT-D21M%20METAL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e25004f9425c4c525b7b27899958cd6b.jpg?utm_source=CIOT-1020M DARK SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7d52f56012ba99f38ee47f7cd4d3c9d9.jpg?utm_source=CIOT-1020M WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/b9160ea3b494cbd88e039ff946fc1785.jpg?utm_source=CIOT-700ML&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8f2df12d0da7e0a033321cc52b2a3a66.jpg?utm_source=CIOT-700ML DARK SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/37fa445ec8c4dae0327987bbb0ded89b.jpg?utm_source=CIOT-24XM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3a9712041292c55465aeacd7d4e3ec6a.jpg?utm_source=CIOT-D20M&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/549caefd0b982a5fdb1e3a74b5374950.jpg?utm_source=CIOT-D20M/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7dacef9f4cee250820650f26d1db5a82.jpg?utm_source=CIOT-D20P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1e21fa69edb3d6794e7ba675ce5c432a.jpg?utm_source=CIOT-D21M&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/90f919a4e269f1a43992995ed13f7d78.jpg?utm_source=CIOT-D21M METAL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

COMMAX
CIOT-

D21M/RFID

Kamera IP jednoabonentowa 

z czytnikiem RFID

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany 

przycisk mechaniczny, wbudowany czytnik 

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

montaż natynkowy

945,00 zł 905,00 zł

COMMAX CIOT-L2TM Kamera wieloabonentowa IP

kamera 3MPx, klawiatura numeryczna - wypukłe 

przyciski, wyświetlacz OLED, obudowa ze stopu 

metali, 2 przyciski szybkiego wyboru, czytnik kart, 

BLE, komunikaty głosowe, zasilanie 14VDC (w 

zestawie)

2 730,00 zł 2 600,00 zł

COMMAX CIOT-L7FM Kamera wieloabonentowa IP

kamera 3MPx, ekran dotykowy 7", obudowa ze stopu 

metali, czytnik kart, BLE, komunikaty głosowe, 

zasilanie 14VDC (w zestawie)

2 730,00 zł 2 350,00 zł

Wideodomofony-Wideodomofony IP-Moduły dodatkowe IP

COMMAX CGW-1KM
Serwer VoIP systemu IP 

COMMAX

przekazywanie połączeń pomiędzy elementami 

systemu wieloabonentowego
2 415,00 zł 2 300,00 zł

COMMAX CIOT-G700M Stacja portierska IP

funkcja głośnomówiąca, ekran dotykowy 7", 

komunikacja z abonentami, podgląd kamer CCTV, 

zasilanie 14VDC (w zestawie), odbieranie informacji 

alarmowych, pamieć zdarzeń

3 360,00 zł 3 000,00 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe

Wideodomofony-Jednoabonentowe-Stacje domowe (monitory, unifony)

COMMAX CDV-1024MA
Monitor 10" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p oraz 

1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu 

(interkom selektywny), zasilanie 230V AC

1 310,00 zł 1 270,00 zł

COMMAX
CDV-1024MA 

DARK SILVER

Monitor 10" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p oraz 

1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu 

(interkom selektywny), zasilanie 230V AC

1 310,00 zł 1 270,00 zł

COMMAX
CDV-

1024MA(DC)

Monitor 10" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p oraz 

1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu 

(interkom selektywny), zasilanie 16-28V DC

1 368,00 zł 1 270,00 zł

COMMAX

CDV-

1024MA(DC) 

DARK SILVER

Monitor 10" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p oraz 

1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu 

(interkom selektywny), zasilanie 16-28V DC

1 368,00 zł 1 270,00 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

410,00 zł 410,00 zł

https://gde.pl/ciot-d21m-rfid?utm_source=CIOT-D21M/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-d21m-rfid?utm_source=CIOT-D21M/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-l2tm?utm_source=CIOT-L2TM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-l7fm?utm_source=CIOT-L7FM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cgw-1km?utm_source=CGW-1KM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-g700m?utm_source=CIOT-G700M&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-1024ma?utm_source=CDV-1024MA&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-1024ma-dark-silver?utm_source=CDV-1024MA%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-1024ma-dark-silver?utm_source=CDV-1024MA%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-1024ma-dc-?utm_source=CDV-1024MA(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-1024ma-dc-?utm_source=CDV-1024MA(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-1024ma-dc-dark-silver?utm_source=CDV-1024MA(DC)%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-1024ma-dc-dark-silver?utm_source=CDV-1024MA(DC)%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-1024ma-dc-dark-silver?utm_source=CDV-1024MA(DC)%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43k2?utm_source=CDV-43K2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/87c11dbc014acd1bd48b6144c7a888c4.jpg?utm_source=CIOT-D21M/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/9c3222d5e7a30450420a01aeb6fa7fab.jpg?utm_source=CIOT-L2TM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/40a2c2d383c4de132b3ccfd985bd83c2.jpg?utm_source=CIOT-L7FM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/05ffa371bdfc4a08ef871864d247c955.jpg?utm_source=CGW-1KM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/949a031282a84a55cdd22c761fb3f5b3.jpg?utm_source=CIOT-G700M&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2a0419c874c78e36e888043afa55ba64.jpg?utm_source=CDV-1024MA&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d471633ce616e07f9001e655c01bd0a4.jpg?utm_source=CDV-1024MA DARK SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2a0419c874c78e36e888043afa55ba64.jpg?utm_source=CDV-1024MA(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d471633ce616e07f9001e655c01bd0a4.jpg?utm_source=CDV-1024MA(DC) DARK SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c02c053d2e793d3b53f0f5bedeaa4785.jpg?utm_source=CDV-43K2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

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

410,00 zł 410,00 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

494,00 zł 490,00 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

552,00 zł 490,00 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

504,00 zł 504,00 zł

COMMAX
CDV-43M 

WHITE
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

504,00 zł 504,00 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

562,00 zł 504,00 zł

COMMAX
CDV-43M(DC) 

WHITE
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

562,00 zł 504,00 zł

COMMAX CDV-704MA
Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), 

zasilanie 230V AC

1 100,00 zł 1 050,00 zł

COMMAX
CDV-704MA 

DARK SILVER

Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), 

zasilanie 230V AC

1 100,00 zł 1 050,00 zł

COMMAX CDV-704MA(DC)
Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), 

zasilanie 16-28V DC

1 158,00 zł 1 050,00 zł

https://gde.pl/cdv-43k2-dc-?utm_source=CDV-43K2(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43km?utm_source=CDV-43KM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43km-dc-?utm_source=CDV-43KM(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43m-blue?utm_source=CDV-43M%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43m-white?utm_source=CDV-43M%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43m-white?utm_source=CDV-43M%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43m-dc-blue?utm_source=CDV-43M(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43m-dc-blue?utm_source=CDV-43M(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43m-dc-white?utm_source=CDV-43M(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43m-dc-white?utm_source=CDV-43M(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma?utm_source=CDV-704MA&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-dark-silver?utm_source=CDV-704MA%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-dark-silver?utm_source=CDV-704MA%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-dc-?utm_source=CDV-704MA(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c02c053d2e793d3b53f0f5bedeaa4785.jpg?utm_source=CDV-43K2(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c02c053d2e793d3b53f0f5bedeaa4785.jpg?utm_source=CDV-43KM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c02c053d2e793d3b53f0f5bedeaa4785.jpg?utm_source=CDV-43KM(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/16b159cca036f0e164578d1807e3542d.jpg?utm_source=CDV-43M BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ca77a00b21454def6473a334ed2272aa.jpg?utm_source=CDV-43M WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/16b159cca036f0e164578d1807e3542d.jpg?utm_source=CDV-43M(DC) BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ca77a00b21454def6473a334ed2272aa.jpg?utm_source=CDV-43M(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1a0021ad8e57bddd52d76d6d202319d3.jpg?utm_source=CDV-704MA&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6a58e808b30df734ea178292102b45e6.jpg?utm_source=CDV-704MA DARK SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1a0021ad8e57bddd52d76d6d202319d3.jpg?utm_source=CDV-704MA(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

COMMAX
CDV-704MA(DC) 

DARK SILVER

Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), 

zasilanie 16-28V DC

1 158,00 zł 1 050,00 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

609,00 zł 570,00 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

567,00 zł 570,00 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

681,00 zł 670,00 zł

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

704,00 zł 670,00 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

629,00 zł 670,00 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

662,00 zł 670,00 zł

COMMAX
CDV-70HM2 

WHITE

Monitor 7" głośnomówiący z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + karta 

microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

735,00 zł 720,00 zł

COMMAX
CDV-70HM2(DC) 

WHITE

Monitor 7" głośnomówiący z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + karta 

microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

693,00 zł 720,00 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

840,00 zł 800,00 zł

https://gde.pl/cdv-704ma-dc-dark-silver?utm_source=CDV-704MA(DC)%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-dc-dark-silver?utm_source=CDV-704MA(DC)%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h-white?utm_source=CDV-70H%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h-dc-white?utm_source=CDV-70H(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h-dc-white?utm_source=CDV-70H(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h2-blue?utm_source=CDV-70H2%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h2-white?utm_source=CDV-70H2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h2-white?utm_source=CDV-70H2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h2-dc-blue?utm_source=CDV-70H2(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h2-dc-blue?utm_source=CDV-70H2(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h2-dc-white?utm_source=CDV-70H2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h2-dc-white?utm_source=CDV-70H2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70hm2-white?utm_source=CDV-70HM2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70hm2-white?utm_source=CDV-70HM2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70hm2-dc-white?utm_source=CDV-70HM2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70hm2-dc-white?utm_source=CDV-70HM2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70m-blue?utm_source=CDV-70M%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6a58e808b30df734ea178292102b45e6.jpg?utm_source=CDV-704MA(DC) DARK SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4ceffd96d40c66ae01df46dcdbdf02fc.jpg?utm_source=CDV-70H WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4ceffd96d40c66ae01df46dcdbdf02fc.jpg?utm_source=CDV-70H(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/146f87f503a1e9cbd9a2610890931e1b.jpg?utm_source=CDV-70H2 BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4ceffd96d40c66ae01df46dcdbdf02fc.jpg?utm_source=CDV-70H2 WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/146f87f503a1e9cbd9a2610890931e1b.jpg?utm_source=CDV-70H2(DC) BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4ceffd96d40c66ae01df46dcdbdf02fc.jpg?utm_source=CDV-70H2(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4ceffd96d40c66ae01df46dcdbdf02fc.jpg?utm_source=CDV-70HM2 WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4ceffd96d40c66ae01df46dcdbdf02fc.jpg?utm_source=CDV-70HM2(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/fb181ca0745a5a0c29184f6dafab4e5b.jpg?utm_source=CDV-70M BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

COMMAX
CDV-70M 

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, 

metalizowany panel, zasilanie 230V AC

840,00 zł 800,00 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

898,00 zł 800,00 zł

COMMAX
CDV-70M(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, 

metalizowany panel, zasilanie 16-28V DC

898,00 zł 800,00 zł

COMMAX CDV-70MF
Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja 

PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 230V 

AC

1 180,00 zł 1 140,00 zł

COMMAX
CDV-70MF 

DARK SILVER

Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja 

PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 230V 

AC

1 180,00 zł 1 140,00 zł

COMMAX CDV-70MF(DC)
Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja 

PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 16-

28V DC

1 238,00 zł 1 140,00 zł

COMMAX
CDV-70MF(DC) 

DARK SILVER

Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja 

PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 16-

28V DC

1 238,00 zł 1 140,00 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

515,00 zł 500,00 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

473,00 zł 500,00 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

609,00 zł 600,00 zł

https://gde.pl/cdv-70m-white?utm_source=CDV-70M%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70m-white?utm_source=CDV-70M%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70m-dc-blue?utm_source=CDV-70M(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70m-dc-blue?utm_source=CDV-70M(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70m-dc-white?utm_source=CDV-70M(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70m-dc-white?utm_source=CDV-70M(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70mf?utm_source=CDV-70MF&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70mf-dark-silver?utm_source=CDV-70MF%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70mf-dark-silver?utm_source=CDV-70MF%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70mf-dc-?utm_source=CDV-70MF(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70mf-dc-dark-silver?utm_source=CDV-70MF(DC)%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70mf-dc-dark-silver?utm_source=CDV-70MF(DC)%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70n-white?utm_source=CDV-70N%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70n-dc-white?utm_source=CDV-70N(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70n-dc-white?utm_source=CDV-70N(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70n2-white?utm_source=CDV-70N2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70n2-white?utm_source=CDV-70N2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4a923717f8bede1dde78c0c7fc3b5172.jpg?utm_source=CDV-70M WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/fb181ca0745a5a0c29184f6dafab4e5b.jpg?utm_source=CDV-70M(DC) BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4a923717f8bede1dde78c0c7fc3b5172.jpg?utm_source=CDV-70M(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/45815ca003a82eb15d52b81609a49922.jpg?utm_source=CDV-70MF&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c064956889617c0c76567b7435c7432b.jpg?utm_source=CDV-70MF DARK SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/45815ca003a82eb15d52b81609a49922.jpg?utm_source=CDV-70MF(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c064956889617c0c76567b7435c7432b.jpg?utm_source=CDV-70MF(DC) DARK SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70N WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70N(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70N2 WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

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

567,00 zł 600,00 zł

COMMAX
CDV-70NM 

WHITE

Monitor 7" słuchawkowy z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" 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

630,00 zł 630,00 zł

COMMAX
CDV-70NM(DC) 

WHITE

Monitor 7" słuchawkowy z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" 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 16-28V DC

588,00 zł 630,00 zł

COMMAX CMV-70MX
Monitor 7" głośnomówiący 

"Smart"

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem 

LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi 

(połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł 

pamięci - zapis zdjęć/filmów, funkcja interkomu, 

możliwość sterowania automatyką bramową - 

poprzez panel DRC-40KR2, DRC-4CPNK lub moduł 

MD-RA3B, zasilanie 230V AC

1 600,00 zł 1 450,00 zł

COMMAX CMV-70MX(DC)
Monitor 7" głośnomówiący 

"Smart"

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem 

LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi 

(połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł 

pamięci - zapis zdjęć/filmów, funkcja interkomu, 

możliwość sterowania automatyką bramową - 

poprzez panel DRC-40KR2, DRC-4CPNK lub moduł 

MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC

1 658,00 zł 1 450,00 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe-Stacje bramowe jednoabonentowe

COMMAX DRC-40K
Kamera natynkowa z 

regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

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

styk NO, metalowy panel

399,00 zł 330,00 zł

COMMAX DRC-40KHD

Kamera natynkowa z 

regulacją optyki, optyka HD 

960p

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia 

obiektywu w pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, metalowy panel

515,00 zł 330,00 zł

COMMAX DRC-40KPT
Kamera natynkowa 

szerokokątna

kolorowa optyka, szerokokątny obiektyw, doświetlenie 

nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel
493,00 zł 470,00 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

482,00 zł 460,00 zł

https://gde.pl/cdv-70n2-dc-white?utm_source=CDV-70N2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70n2-dc-white?utm_source=CDV-70N2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70nm-white?utm_source=CDV-70NM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70nm-white?utm_source=CDV-70NM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70nm-dc-white?utm_source=CDV-70NM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70nm-dc-white?utm_source=CDV-70NM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cmv-70mx?utm_source=CMV-70MX&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cmv-70mx-dc-?utm_source=CMV-70MX(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-40k?utm_source=DRC-40K&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-40khd?utm_source=DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-40kpt?utm_source=DRC-40KPT&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-40kr2?utm_source=DRC-40KR2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70N2(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70NM WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70NM(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/987f180f3bf446b738152c4ffbff9789.jpg?utm_source=CMV-70MX&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/987f180f3bf446b738152c4ffbff9789.jpg?utm_source=CMV-70MX(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1f0403ebc462bd12bea4356c9b882ca3.jpg?utm_source=DRC-40K&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/892115b63940a812c5d0db67fb48eee8.jpg?utm_source=DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4e9b084cbe7d46379223f96f97f2a949.jpg?utm_source=DRC-40KPT&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4e9b084cbe7d46379223f96f97f2a949.jpg?utm_source=DRC-40KR2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

COMMAX DRC-40YFD

Kamera natynkowa z 

regulacją optyki, optyka HD 

1080p

kolorowa optyka HD 1080p, regulacja położenia 

obiektywu w pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, metalowy panel, zintegrowany 

daszek

520,00 zł 470,00 zł

COMMAX DRC-4CPHD

Kamera natynkowa z ukrytą 

optyką Pin-hole, optyka HD 

960p

kolorowa optyka HD 960p, ukryty obiektyw typu Pin-

hole, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, 

metalowy panel

473,00 zł 450,00 zł

COMMAX
DRC-4G DARK 

GREY
Kamera natynkowa

kolorowa optyka, stały obiektyw, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, metalowy panel
346,00 zł 330,00 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe-Przykładowe zestawy

COMMAX

CDV-

43K2(DC)/DRC-

4G DARK GREY

Wideodomofon słuchawkowy 

4,3" z kamerą natynkową

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

obsługa dwóch paneli wejściowych - 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

756,00 zł 740,00 zł

COMMAX
CDV-43K2/DRC-

4G DARK GREY

Wideodomofon słuchawkowy 

4,3" z kamerą natynkową

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

obsługa dwóch paneli wejściowych - 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

756,00 zł 740,00 zł

COMMAX

CDV-

704MA(DC)/DRC-

40KHD

Wideodomofon 

głośnomówiący 7" HD z 

kamerą natynkową

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa 

jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), 

zasilanie 16-24V DC, kamera kolorowa, regulowany 

obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, 

metalowy panel

1 478,00 zł 1 380,00 zł

COMMAX

CDV-

704MA/DRC-

40KHD

Wideodomofon 

głośnomówiący 7" HD z 

kamerą natynkową

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), 

zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, regulowany 

obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, 

metalowy panel

1 420,00 zł 1 380,00 zł

COMMAX
CDV-70H 

WHITE/DRC-40K

Wideodomofon 

głośnomówiący 7" z kamerą 

natynkową

Monitor z ekranem 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, kamera kolorowa, 

regulowany obiektyw, doświetlenie nocne - diody 

LED, styk NO, metalowy panel

839,00 zł 900,00 zł

https://gde.pl/drc-40yfd?utm_source=DRC-40YFD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4cphd?utm_source=DRC-4CPHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4g-dark-grey?utm_source=DRC-4G%20DARK%20GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4g-dark-grey?utm_source=DRC-4G%20DARK%20GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43k2-dc-drc-4g-dark-grey?utm_source=CDV-43K2(DC)/DRC-4G%20DARK%20GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43k2-dc-drc-4g-dark-grey?utm_source=CDV-43K2(DC)/DRC-4G%20DARK%20GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43k2-dc-drc-4g-dark-grey?utm_source=CDV-43K2(DC)/DRC-4G%20DARK%20GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43k2-drc-4g-dark-grey?utm_source=CDV-43K2/DRC-4G%20DARK%20GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43k2-drc-4g-dark-grey?utm_source=CDV-43K2/DRC-4G%20DARK%20GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-dc-drc-40khd?utm_source=CDV-704MA(DC)/DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-dc-drc-40khd?utm_source=CDV-704MA(DC)/DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-dc-drc-40khd?utm_source=CDV-704MA(DC)/DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-drc-40khd?utm_source=CDV-704MA/DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-drc-40khd?utm_source=CDV-704MA/DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-drc-40khd?utm_source=CDV-704MA/DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h-white-drc-40k?utm_source=CDV-70H%20WHITE/DRC-40K&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h-white-drc-40k?utm_source=CDV-70H%20WHITE/DRC-40K&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3bb5cfcbea6c1a1b7349b823e751dece.JPG?utm_source=DRC-40YFD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5f3bba4a86c5ed57cccc1a33e51df751.jpg?utm_source=DRC-4CPHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/164fb2f22440538acc75b105339cc074.jpg?utm_source=DRC-4G DARK GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e840634cccd5754bde5dcb401143044a.jpg?utm_source=CDV-43K2(DC)/DRC-4G DARK GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e840634cccd5754bde5dcb401143044a.jpg?utm_source=CDV-43K2/DRC-4G DARK GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2628e28616eb5bac0361f0296dfafaaf.jpg?utm_source=CDV-704MA(DC)/DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2628e28616eb5bac0361f0296dfafaaf.jpg?utm_source=CDV-704MA/DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/a8c383e7e78cff64f3d66ef1e7c6ac7f.jpg?utm_source=CDV-70H WHITE/DRC-40K&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

COMMAX
CDV-70MF/DRC-

40YFD

Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja 

PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu (interkom 

selektywny), zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, 

regulowany obiektyw, doświetlenie nocne - diody 

LED, dwa styki NO, NO/NC, metalowy panel

1 700,00 zł 1 610,00 zł

https://gde.pl/cdv-70mf-drc-40yfd?utm_source=CDV-70MF/DRC-40YFD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70mf-drc-40yfd?utm_source=CDV-70MF/DRC-40YFD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/87ce4ab658023d86d59671da1cf6eb56.jpg?utm_source=CDV-70MF/DRC-40YFD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik

