
Khóa cửa điện từ

5000 series

  Chức năng khóa tự  động

Hỗ trợ điều khiển từ  xa

Mã PIN ẩn

Mã PIN dùng một lần

 

DDL151L00GB Thiết kế đơn giản và thông minh
Lắp đặt dễ dàng
Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn và mỏng cho phép dễ dàng lắp đặt trên các loại cửa khác nhau. Tự
động khóa, cũng như điều khiển từ xa, v.v. mang lại cho bạn một cuộc sống thông minh hơn.

Khóa thông minh vớ i hiệu suất xuất sắc
Tạm biệ t chìa khóa truyền thống
Thân khóa hoàn toàn tự động: Loạ i bỏ rắc rối của việc khóa thủ  công

Cuộc sống dễ  dàng không dừng lại ở đó
Mã PIN dùng một lần: Thuận tiện cho khách đến thăm
Thiết kế nhỏ gọn: Dễ dàng lắp đặt trong các tình huống khác nhau

Bảo vệ  chuyên sâu đảm bảo an ninh gia đình
Mã PIN ẩn: Bảo vệ  mật khẩu của bạn không bị nhìn trộm



Khóa cửa điện từ DDL151L00GB/97

Những nét chính Các thông số
Nhiều cách mở khóa khác nhau

Nhiều lựa chọn như vân tay, mã PIN, thẻ  chìa khóa,
điều khiển từ xa, và ứng dụng đáp ứng các nhu cầu mở
khóa khác nhau và cho phép người dùng tận hưởng trả i
nghiệm mở  cửa thông minh và tiện lợ i.

Thân khóa hoàn toàn tự  động

Philips 5100 sử dụng thân khóa hoàn toàn tự động.
Không cần thêm bất kỳ thao tác nào, chốt cửa sẽ tự
động bật lên sau khi đóng cửa. Nếu cửa không đượ c
khóa đúng cách, chốt cửa sẽ phát cảnh báo để  nhắc nhở
bạn về trạng thái khóa cửa.

Mã PIN dùng một lần

Khi khách đến thăm hoặc người dọn dẹp đến trong khi
bạn không ở  nhà, bạn có thể  cài đặt trước mật khẩu
dùng một lần và mật khẩu này sẽ không còn hiệu lực

sau khi đượ c sử dụng. Không cần phả i thường xuyên
thay đổ i mã PIN chính, giúp loạ i bỏ sự phức tạp khi đặt
lạ i mã PIN.

Thiết kế nhỏ gọn

Thiết kế đơn giản và nhỏ gọn cho phép dễ dàng lắp đặt
tạ i nhà ở , studio, văn phòng, v.v., phù hợp rộng rãi để
lắp đặt cho cả cửa trong và cửa ngoài, cũng có thể  đảm
bảo không gian riêng tư.

Mã PIN ẩn

Sử dụng công nghệ  mã PIN ẩn gồm 32 chữ số, Philips
5100 cho phép bạn nhập bất kỳ tổ hợp số ngẫu nhiên
nào để  nhận diện và mở  khóa cửa miễn là có một lần
nhập mật khẩu thực liên tiếp. Tính năng này có thể
ngăn chặn hiệu quả việc xem trộm và bảo vệ  mật
khẩu thực của bạn.

Thiết kế & Hình thức
Màu sắc: Vàng champagne

Lắp đặt
Độ dày cửa: 30-50 mm, Phạm vi khác*

Thông số kỹ thuật điện
Loại pin: Pin kiềm
Thờ i gian sử  dụng: 8 tháng*

 

* 8 tháng: Tuổi thọ pin có thể dưới 8 tháng, tùy thuộc vào tần suất mở
khóa thực tế của người dùng.

* Phạm vi độ dày cửa khác: Nếu độ dày của cửa nằm ngoài phạm vi đã đề
cập, vui lòng liên hệ với các đại lý địa phương hoặc trung tâm chăm sóc
khách hàng của chúng tôi.
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