
Campainhas sem fios  
CALIMA Anel de luz LED colorido 

Também informa visualmente que um 
visitante está na porta. Selecione a cor e o tipo 

de luz de acordo com sua preferência.

Menu com comando por voz 
Fácil de configurar devido a uma estrutura de menu 

clara, a saída de voz e dois botões de menu discretos.

Leve para qualquer lugar da casa 
Conexão de rádio livre de interferência 

com alcance de até 500 metros.

 Função silêncio e snooze
Para quando quiser um pouco de sossego em casa. 

Diferenciação múltipla de chamadas 
Informa em que porta tocou a campainha. 

Destaque
Música em stream  

via Bluetooth® 
com Calima 800

CAMPAINHAS DOS ESPECIALISTAS
• Funcionalidade confiável • Fácil de usar  

• Materiais de alta qualidade • Fabricação precisa   
• Mais de 125 anos de experiência em desenvolvimento e design

A campainha ideal para a sua casa 

CALIMA é a gama de campainhas 
desenvolvida para responder às 
necessidades individuais da vida 
quotidiana moderna, adaptando-se 
às suas necessidades com 
funções úteis. Além disso, 
cada campainha CALIMA 
tem extras especiais, 
como luz noturna 
ou streaming de 
música.



CALIMA 50 – The Wired
Destaque: campainha eletrónica com funções da série CALIMA  
• Campainha e botão de campainha são conectados com fios • Montagem na parede  
• Sem anel de luz LED • Fonte de alimentação com bateria ou fio  
• 105 mm de diâmetro • 40,5 mm de profundidade • Disponível a partir de 2022

CALIMA 100 – The Hybrid
Destaque: Pode ser usado como campainha sem fio ou campainha eletrônica
• Montagem na parede • Sem anel de luz LED • Fonte de alimentação com bateria ou fio  
• 105 mm de diâmetro • 40,5 mm de profundidade • Disponível a partir de 2022

CALIMA 200 – The Mobile
Destaque: Pequena e prática 
• Pequena campainha sem fio com todas as funções da série CALIMA 
• 60 mm de diâmetro • 100 mm de altura

CALIMA 400 – The Plug-in
Destaque: Anel de luz LED com função de luz noturna 
• Alimentação da unidade via tomada (230V)
• 65 mm de diâmetro • 100 cm de altura

CALIMA 600 – The Personalised
Destaque: Defina melodias de MP3 como melodias de toque com cartão microSD 
• Fonte de alimentação com 4 baterias de 1,5 V tipo C ou adaptador de mesa opcional 
• 90 mm de diâmetro • 140 mm de altura

CALIMA 800 – The Bluetooth®
Destaque: Emparelhe um smartphone com a sua campainha via Bluetooth® 
• Transmita música • Slot para cartão microSD 
• Interrompe o fluxo de música ao tocar na porta • Até 8 horas de bateria 
• Adaptador de mesa para carregamento incluído 
• 90 mm de diâmetro • 140 mm de altura

VISÃO GERAL GAMA CALIMA

Grothe GmbH • Löhestr. 22 • 53773 Hennef • 02242-8890-56 • info@grothe.de • www.grothe.de
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