
 

 

Philips 1000 series
Khóa cửa video thông 
minh

Hệ thống liên lạc nội bộ video từ 

xa

Phát hiện chuyển động PIR
Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực
Khóa tự động

DDL111AAGCW
Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ a

Với hệ thống liên lạc video từ xa
Khóa cửa thông minh Alpha-V-5HWS của Philips tích hợp mắt cửa, chuông cửa và khóa 
cửa. Khóa cửa sử dụng một camera góc rộng 2MP và hỗ trợ kết nối mạng Wi-Fi, cho phép 
bạn quan sát lối vào thông qua ứng dụng mà nhân viên bảo vệ có thể nhìn thấy được.

Khóa thông minh với hiệu suất xuất sắc

• Luôn biết ai đang di chuyển trước cửa nhà bạn

• Giao tiếp theo thời gian thực ở mọi nơi

• Hình ảnh rõ nét hơn ngay cả vào ban đêm

• Cảnh báo đẩy tức thời khi xảy ra tình huống bất thường

Chip thông minh được nâng cấp để tăng cường an ninh cho ngôi nhà

• Cho phép lối ra khẩn cấp bằng một phím

• Thời gian chống phá khóa kỹ thuật nhiều hơn 270 phút

• Bảo vệ mật khẩu thực không bị nhìn trộm

• Ngay lập tức bảo vệ an ninh cho ngôi nhà của bạn mọi lúc

Cuộc sống dễ dàng không dừng lại ở đó

• Loại bỏ rắc rối của việc khóa thủ công

• Cửa mở khi phát hiện bàn tay

• Tạm biệt chìa khóa truyền thống

• Không gây ra tiếng ồn làm phiền cho gia đình



 

Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực

Khóa cửa video thông minh Philips Alpha-V-

5HWS cung cấp giám sát trực tuyến theo thời 

gian thực thông qua kết nối Wi-Fi. Sau khi liên 

kết Ứng dụng Philips EasyKey, bạn có thể xem 

lịch sử hoạt động của khóa, gửi mã PIN tạm 

thời từ xa và xem tình hình trong thời gian 

thực tại cửa bằng cách nhấp vào nút video.

Hệ thống liên lạc nội bộ video từ xa

Khi khách nhấn chuông cửa, một thông báo sẽ 

được chuyển ngay đến ứng dụng. Bạn có thể 

bắt đầu âm thanh hai chiều bằng cách chạm vào 

hộp thông báo để kết nối với Ứng dụng. Khi 

chuông cửa đổ chuông, khóa video sẽ tự động 

quay video để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin 

nào của khách ngay cả khi bạn không có nhà.

Camera quan sát ban đêm góc rộng

Philips Alpha-V-5HWS trang bị một camera 

góc rộng 144° và hai đèn chiếu sáng hồng ngoại 

công suất thấp. Khóa cửa này có chế độ ban 

ngày và chế độ ban đêm. Khi đèn mờ, đèn hồng 

ngoại sẽ tự động bật sáng, chuyển sang chế độ 

ban đêm và nhận diện các đặc điểm trên khuôn 

mặt trong vòng 1 mét tính từ phía khóa.

Phát hiện chuyển động PIR

Được trang bị cảm biến PIR, khi ai đó di chuyển 

xung quanh cửa trước trong vòng 3 mét*, 

thuật toán phát hiện hình người AI sẽ xác định 

các chuyển động bất thường bằng cách ngay lập 

tức chụp ảnh hoặc quay video. Sau đó, khóa 

cửa sẽ đồng thời gửi thông báo đến ứng dụng 

thông qua máy chủ đám mây được mã hóa, cho 

phép bạn quản lý đầy đủ các chuyển động ở cửa 

trước và tránh rủi ro an ninh.

Núm xoay mở khóa khẩn cấp

Lỗ khóa cửa bên trong được trang bị một núm 

xoay. Trong trường hợp khẩn cấp dẫn đến 

khóa cửa thông minh gặp sự cố, điều này sẽ 

không ảnh hưởng đến việc mở khóa cửa, và lối 

ra khẩn cấp bằng một phím có thể đảm bảo an 

toàn cho người dùng.

Lõi khóa cấp C

Lõi khóa là bộ phận chính điều khiển việc mở ổ 

khóa. Lõi khóa cấp C của Alpha-V-5HWS sử 

dụng nhiều công nghệ chống trộm với thiết kế 

độc đáo của cấu trúc lẫy chốt và gờ, tạo thời 

gian chống phá khóa kỹ thuật vượt hơn 270 

phút*, do đó đảm bảo tăng cường an ninh.

Mã PIN ẩn gồm 20 chữ số

Sử dụng công nghệ mã PIN ẩn gồm 20 chữ số, 

Philips Alpha-V-5HWS cho phép bạn nhập bất 

kỳ tổ hợp số ngẫu nhiên nào để xác thực và mở 

khóa cửa miễn là có một lần nhập mật khẩu 

hợp lệ liên tiếp. Tính năng này có thể ngăn chặn 

hiệu quả việc xem trộm và bảo vệ mật khẩu 

thực của bạn.

Nhiều chức năng báo động

Nổi bật với nhiều cảnh báo ví dụ như chống 
tháo dỡ, khóa hệ thống, mức pin yếu và bất 
thường ở chốt cửa, Philips Alpha-V-5HWS 
ngay lập tức bảo vệ gia đình bạn và nhắc nhở 
bạn về trạng thái khóa cửa, giúp bạn an tâm.
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Những nét chính
Khóa cửa video thông minh
Hệ thống liên lạc nội bộ video từ xa Phát hiện chuyển động PIR, Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực, Khóa tự 
động
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Bộ phận phụ kiện
• Thân khóa

Thiết kế & Hình thức
• Màu sắc: Đồng đỏ
• Tay nắm: Tay nắm đẩy-kéo

Lắp đặt
• Hướng mở cửa: Mở vào bên trái, Mở ra bên trái, 

Mở vào bên phải, Mở ra bên phải
• Độ dày cửa: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, 

Phạm vi khác*
• Loại cửa: Cửa chống trộm, Cửa đồng, Cửa gỗ

Thông số kỹ thuật điện
• Loại pin: Pin Li-polymer
•
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Các thông số
Khóa cửa video thông minh
Hệ thống liên lạc nội bộ video từ xa Phát hiện chuyển động PIR, Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực, Khóa tự 
động

* Nguồn dữ liệu 270 phút: Báo cáo thử nghiệm lõi khóa.
* 3 mét: khoảng cách phát hiện chuyển động PIR tối đa là 3 mét, bạn 

có thể đặt thành 1 mét, 2 mét và 3 mét thông qua Ứng dụng dành 
cho thiết bị di động.

* Liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng hoặc các đại lý được chỉ 
định

* Hiệu ứng của bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh của sản phẩm 
này có thể không phù hợp với hiệu ứng hiển thị thực tế. Vui lòng tuân 
theo trạng thái hiển thị của bàn phím kỹ thuật số trong các tình huống 
sử dụng thực tế.
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