Enkel betjening
Fjernbetjening
Den lille fjernbetjening kan ændre Smart Home
systemets alarmtilstand ved brug af TIL og FRA
knapperne. Dette gør det nemt og hurtigt at
skifte alarmtilstand, når du kommer hjem eller
forlader huset, uden at det er nødvendigt at
aktivere appen på din smartphone.

SMART KONTROL OVER
DIT HJEM

DECT trådløst håndsæt
Det trådløse DECT håndsæt giver en ny
mulighed for kommunikation med Panasonic
Smart Home. Det giver talte sikkerhedsadvarsler
og har et samtaleanlæg, som lader dig overføre
fastnetopkald til smartphones.

Adgangstastatur
Det nye adgangstastatur gør det nemt at til- og
frakoble dit Smart Home system med et let tryk.
Det kan monteres på væggen inde i dit hjem nær
indgangen og giver dig mulighed for nemt at
betjene systemet uden at aktivere appen på din
smartphone.

Varemærker og registrerede varemærker

• Varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Vigtigt

SIKKERHED
KONTROL
OVERVÅGNING

• Sikkerhedsforanstaltninger: Læs omhyggeligt brugsanvisningen og
installationsmanualen, før du bruger disse produkter.
• Nogle modeller vil kun være tilgængelige i et begrænset antal lande.
• Disse produkter kan være underlagt eksportkontrolordninger.
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Giver dig tryghed

Enheder

At gøre dit hjem smartere er nemmere end nogensinde før. Vores enheder
kan bruges og opsættes på adskillige måder og i forskellige kombinationer. Det giver dig mulighed for at kontrollere og overvåge dine værdier,
så du føler dig mere tryg, når du ikke er hjemme.

Central

Udendørs kamera

Indendørs kamera

- Kobler alle systemenheder sammen
- Opkobles til dit hjems fastnet for at
foretage og modtage opkald
- Understøtter microSD/microSDHC
hukommelseskort til optagelse af
kameraets video og lyd
KX-HNB600

- Farvekamera med natsynstilstand og
indbygget mikrofon
- Indbygget fotosensor og infrarød sensor kan
bruges til at udløse andre handlinger
- Indbygget mikrofon og højttaler til to-vejs
kommunikation
- Vejrbestandigt til udendørs installation (IP55)
KX-HNC600 (max. 4 per system)

- Farvekamera med natsynstilstand og
indbygget mikrofon
- Indbygget fotosensor, lydsensor og
temperatursensor kan bruges til at
udløse andre handlinger
- Indbygget mikrofon og højttaler til
to-vejs kommunikation
KX-HNC200 (max. 4 pr. system)

Sikkerhed
Bliv informeret, når en hændelse indtræffer i dit
hjem. Bevægelsessensorer, vindue/dørsensorer
og kameraer kan give dig besked via din smarte
enhed, når de registrerer bevægelse som
åbningen af en dør eller en person i et rum.

Glasbrudsensor

Bevægelsessensor
- Registrerer bevægelse i det om
kringliggende område
- Kan bruges til at udløse andre
handlinger (kameraoptagelse,
tænde lys, osv.)
KX-HNS102 (max. 50 pr. system)

- Bruger en mikrofon til at registrere
de unikke lydfrekvenser ved glasbrud
- Kan bruges til at udløse andre han
dlinger (kameraoptagelse, tænde lys,
aktivere sirene, osv.)

Vandsensor

Smart kontakt

- Bruger en lille føler til at registrere vand
- Kan bruges til at udløse andre handlinger

- Kan tænde og slukke ved brug af appen
eller ved udløsning af en sensor
- Indbygget overstrømregistrering giver
ekstra tryghed
- Energiforbrug registreres til reference

KX-HNS104 (max. 50 pr. system)

Kontrol
En smart kontakt gør det muligt at oprette en
tidsplan for, hvornår apparater og enheder
automatisk skal tændes eller slukkes.

Overvågning
Mens du er udendørs eller helt væk fra hjemmet,
gør de indendørs og udendørs kameraer det
muligt at se levende billeder via din smarte enhed
– også med to-vejs kommunikation.

Enkel parring
med ét tryk.

Ideel til huse og lejligheder
med tykke vægge.

Gratis app-download,
ingen månedlige gebyrer.

Certificeret
ULE netværk.

KX-HNS103 (max. 50 pr. system)

KX-HNA101 (max. 50 pr. system)

Indendørs sirene

Backup-batteri

- Udsender en høj lyd (op til 110 dB) og
LED-lyset blinker ved udløsning af en
sensor
- Kan justeres i to lydstyrkeniveauer
KX-HNS105 (max. 50 pr. system)

- Leverer strøm til din central eller
- Registrerer åbning af et vindue eller
andre enheder i tilfælde af en strø
en dør
mafbrydelse
- Kan bruges til at udløse andre
- Kan registrere strømafbrydelsen og
handlinger (kameraoptagelse, tænde
bruges til at sætte centralen til at
wlys, osv.)
kalde et forprogrammeret telefonnummer
KX-HNS101 (max. 50 pr. system)
KX-HNP100 (max. 50 pr. system)

Vindue/dørsensor

