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NOVO PORTEIRO 
ELETRÔNICO F8-S 
DESIGN “MODERNO & SLIM” 

Caixa de Proteção HBox F8-S
• Proteção para a unidade externa do Porteiro Eletrônico HDL F8-S.
• Design exclusivo que acompanha as linhas do novo F8-S.  
• Projetado em alumínio altamente resistente. 

VANTAGENS

• Painel externo em alumínio escovado; 
• Fácil  instalação e manutenção;
• Ajuste de volume da campainha; 
• Maior número de extensões internas: 

permite a inclusão de 3 extensões; 
• Bivolt automático (127/220V). 

Novo sistema de instalação, 
prático e rápido, não há 
necessidade de abrir o 
painel externo para efetuar 
a instalação. 
Permite a instalação de até 
4 pontos internos, sendo 1 
fone que acompanha o Kit 
mais 3 interfones. 
Possui alarme antiviolação 
na unidade externa e aciona 
qualquer fechadura HDL de 
12 volts. 
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TRADIÇÃO E QUALIDADE,
COM A MÁXIMA SEGURANÇA
Há mais de 35 anos, a HDL desenvolve soluções completas em 
segurança. Em 2008, passou a integrar o Grupo Legrand, empresa 
referência mundial na fabricação de materiais elétricos de baixa 
tensão. 

Sua trajetória de sucesso se deve à qualidade de seus produtos e à 
expansão de suas linhas, que incluem os NXT-90, automatizadores de 
portões, as fechaduras elétricas C-90, os porteiros eletrônicos F8 e os 
vídeos porteiros Sense. 

A marca de tradição e confi abilidade, já presente nos lares brasileiros, 
também conquistou espaço nos condomínios, estabelecimentos 
comerciais e indústrias com as centrais de comunicação e os 
sistemas de CFTV. 
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NXT-90 e C-90 CENTRAIS CFTV

Além das soluções em segurança a HDL também oferece assistência técnica qualifi cada 
e uma vasta rede credenciada ao seu alcance.


