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Grothe breidt uit in design en geluid!

Beldrukkers ETA S102, S103, S104
• Een nieuwe serie ETA S beldrukkers met een
moderne en luxe uitstraling.
• Rond: Ø 90 mm
• Verkrijgbaar in drie verschillende combinaties:
roestvrij staal, gecombineerd met groen
kunststof (icegreen) en wit kunststof (snow)

Beldrukker KKO 2001 WS/WS
• Modern design, in weerbestendig
kunststof behuizing
• Opbouw montage
• Afmeting: 65x25x20 mm
• kleur: wit

Beldrukkers ETA S202, S203, S204
• Een nieuwe serie ETA S beldrukkers met een
moderne en luxe uitstraling.
• Vierkant: 75 x 75 mm
• Verkrijgbaar in drie verschillende combinaties:
roestvrij staal, gecombineerd met groen
kunststof (icegreen) en wit kunststof (snow)

Beltransformator GT 50810
• Ten behoeve van de Croma 100
• Montage op vlakke wand of DIN rail
• Voeding: ~8V (1,0 A)
• Afmeting: 90 x 36 x 55 mm (2 inbouwmodules)

Beldrukkers ETA S302, S303, S304
• Een nieuwe serie ETA S beldrukkers met een
moderne en luxe uitstraling.
• Ovaal: 150 x 60 mm
• Verkrijgbaar in drie verschillende combinaties:
roestvrij staal, gecombineerd met groen
kunststof (icegreen) en wit kunststof (snow)

NA 9V-GPE netadapter 9V=
Voor voeding van:
• Mistral 300
• Mistral 600
• Croma 100
• Mistral zenders

ETA S303

ETA S304

ETA S403

ETA S404

Beldrukkers ETA S402, S403, S404
• Een nieuwe serie ETA S beldrukkers met een
moderne en luxe uitstraling.
• Rechthoek: 95 x 65 mm
• Verkrijgbaar in drie verschillende combinaties:
roestvrij staal, gecombineerd met groen
kunststof (icegreen) en wit kunststof (snow)

Hemmink B.V.
Postbus 40013
8004 DA Zwolle
Tel. 038 - 4698200
Fax. 038 - 4698299
E-mail: info@hemmink.nl
www.hemmink.nl
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Grothe breidt uit in design en geluid!

De Duitse fabrikant Grothe blijft zijn assortiment gongen en beldrukkers uitbreiden. De serie Mistral draadloze gongen is daarvan
een goed voorbeeld: kwaliteit en betrouwbaarheid tot zo’n 200
meter (en zelfs te vergroten tot 500 meter!). De nieuwe Mistral
600 heeft maar liefst 12 verwisselbare frontafbeeldingen, zelfs
een eigen foto als frontplaat is mogelijk! Door het opvallend
fraaie design een aanwinst voor uw hal of gang.

Mistral 600
• Draadloze design gong
• Incl. zender (beldrukker), bereik 250 meter
• 17 polyfone melodieën (Hifi) en alarmsignaal
• Optische signalering d.m.v. knipperende LED’s
• Incl. 12 verwisselbare frontafbeeldingen
(ook een eigen foto is mogelijk!)
• Batterij- of 8-12V gevoed
• Frontplaat: acrylglas/zilver

Mistral 200M
• Draadloze gong
• Incl. zender (beldrukker), bereik 250 meter
• 3 melodieën en alarmsignaal
• Batterijgevoed
• Kleur: wit/zilver

Mistral 600E
• Draadloze design gong, gelijk aan Mistral 600
excl. zender (beldrukker)

Wat biedt de Mistral draadloze gong?
• Opvallend fraai design
• Geluid van hi-fi kwaliteit, keuze uit diverse melodieën
• Groot bereik (muren, deuren, staalconstructies e.d.
kunnen het bereik van de Mistral gong verminderen)
• Storingsongevoelig door de toegewezen hoge
frequentie 868 MHz
• Met ingebouwd flitslicht (optioneel)
• Gemakkelijk in te stellen met het Easi-TIP systeem

Mistral 211M
• Draadloze gong met design frontplaat
• Incl. zender (beldrukker), bereik 250 meter
• 3 melodieën en alarmsignaal
• Batterij- of 8-12V gevoed
• Frontplaat: acryl-melkglas/zilver

Mistral 300M
• Draadloze gong
• Incl. zender (beldrukker), bereik 250 meter
• 6 melodieën en alarmsignaal
• Optische signalering d.m.v. flitslicht
• Batterij- of 8-12V gevoed
• Kleur: wit/zilver

Mistral 210M
• Draadloze gong met design frontplaat
• Incl. zender (beldrukker), bereik 250 meter
• 3 melodieën en alarmsignaal
• Batterijgevoed
• Frontplaat: acryl-melkglas/zilver

Mistral 400
• Draadloze stekerbare gong
(rechtstreeks aan te sluiten op de
wandcontactdoos)
• Incl. zender (beldrukker), bereik 150 meter
• 6 melodieën en alarmsignaal
• Optische signalering d.m.v. flitslicht
• Voeding: 230V~
• Kleur: wit/zilver

U komt ogen en oren te kort!
Nieuwsgierig geworden? Beluister dan de melodieën van de
Mistral draadloze gongen op www.hemmink.nl.

Mistral 400E
• Extra draadloze stekerbare gong, gelijk aan
Mistral 400 excl. zender (beldrukker)

Mistral zender (beldrukker), ook in te zetten
i.c.m. Mistral 300 of Mistral 600 als repeater
om de afstand te vergroten
Mistral SE 01.1b
Extra zender, bereik max. 200m kleur wit
Mistral SE 01.1-s
Extra zender, bereik max. 200m kleur zilver
Mistral SE 03.0
Extra zender, bereik max. 250m kleur wit
Mistral SE 03.0-s
Extra zender, bereik max. 250m kleur zilver
Mistral PSE 04.0-s
Extra zender, bereik max. 500m kleur zilver

Croma 100
• Elektronische gong
• 18 melodieën
• 2 voudige oproeponderscheiding
• Batterij- of 8-12V voeding
• Frontplaat melkglas/zilver
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Grothe breidt uit in design en geluid!

Beldrukkers ETA S102, S103, S104
• Een nieuwe serie ETA S beldrukkers met een
moderne en luxe uitstraling.
• Rond: Ø 90 mm
• Verkrijgbaar in drie verschillende combinaties:
roestvrij staal, gecombineerd met groen
kunststof (icegreen) en wit kunststof (snow)

Beldrukker KKO 2001 WS/WS
• Modern design, in weerbestendig
kunststof behuizing
• Opbouw montage
• Afmeting: 65x25x20 mm
• kleur: wit

Beldrukkers ETA S202, S203, S204
• Een nieuwe serie ETA S beldrukkers met een
moderne en luxe uitstraling.
• Vierkant: 75 x 75 mm
• Verkrijgbaar in drie verschillende combinaties:
roestvrij staal, gecombineerd met groen
kunststof (icegreen) en wit kunststof (snow)

Beltransformator GT 50810
• Ten behoeve van de Croma 100
• Montage op vlakke wand of DIN rail
• Voeding: ~8V (1,0 A)
• Afmeting: 90 x 36 x 55 mm (2 inbouwmodules)

Beldrukkers ETA S302, S303, S304
• Een nieuwe serie ETA S beldrukkers met een
moderne en luxe uitstraling.
• Ovaal: 150 x 60 mm
• Verkrijgbaar in drie verschillende combinaties:
roestvrij staal, gecombineerd met groen
kunststof (icegreen) en wit kunststof (snow)

NA 9V-GPE netadapter 9V=
Voor voeding van:
• Mistral 300
• Mistral 600
• Croma 100
• Mistral zenders
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ETA S304

ETA S403

ETA S404

Beldrukkers ETA S402, S403, S404
• Een nieuwe serie ETA S beldrukkers met een
moderne en luxe uitstraling.
• Rechthoek: 95 x 65 mm
• Verkrijgbaar in drie verschillende combinaties:
roestvrij staal, gecombineerd met groen
kunststof (icegreen) en wit kunststof (snow)
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Grothe breidt uit in design en geluid!

Beldrukkers ETA S102, S103, S104
• Een nieuwe serie ETA S beldrukkers met een
moderne en luxe uitstraling.
• Rond: Ø 90 mm
• Verkrijgbaar in drie verschillende combinaties:
roestvrij staal, gecombineerd met groen
kunststof (icegreen) en wit kunststof (snow)
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• Modern design, in weerbestendig
kunststof behuizing
• Opbouw montage
• Afmeting: 65x25x20 mm
• kleur: wit

Beldrukkers ETA S202, S203, S204
• Een nieuwe serie ETA S beldrukkers met een
moderne en luxe uitstraling.
• Vierkant: 75 x 75 mm
• Verkrijgbaar in drie verschillende combinaties:
roestvrij staal, gecombineerd met groen
kunststof (icegreen) en wit kunststof (snow)

Beltransformator GT 50810
• Ten behoeve van de Croma 100
• Montage op vlakke wand of DIN rail
• Voeding: ~8V (1,0 A)
• Afmeting: 90 x 36 x 55 mm (2 inbouwmodules)
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• Een nieuwe serie ETA S beldrukkers met een
moderne en luxe uitstraling.
• Ovaal: 150 x 60 mm
• Verkrijgbaar in drie verschillende combinaties:
roestvrij staal, gecombineerd met groen
kunststof (icegreen) en wit kunststof (snow)

NA 9V-GPE netadapter 9V=
Voor voeding van:
• Mistral 300
• Mistral 600
• Croma 100
• Mistral zenders
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Beldrukkers ETA S402, S403, S404
• Een nieuwe serie ETA S beldrukkers met een
moderne en luxe uitstraling.
• Rechthoek: 95 x 65 mm
• Verkrijgbaar in drie verschillende combinaties:
roestvrij staal, gecombineerd met groen
kunststof (icegreen) en wit kunststof (snow)
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