
Khóa cửa tay gạt

 
Loại khóa cửa điện tử  tay gạt

Hệ  thống bật mở bằng cảm biến cảm

ứng

Chức năng khóa tự  động

 

DDL173LCGC0 Hiệu suất ổn định
Mở khóa nhanh bằng vân tay

Cảm biến vân tay được tích hợp vào tay nắm, giúp bạn mở  khóa cửa dễ dàng bằng tay gạt. Chế độ

xác minh kép và mã PIN ẩn tăng cường bảo mật khi vào nhà. Bốn phương pháp mở  khóa thông

minh và chức năng tự động khóa giúp cuộc sống của bạn trở  nên dễ dàng hơn.

Thiết kế đặc biệ t mang lại trả i nghiệm vượt trội

Sử dụng tay gạt

Nhiều tầng bảo vệ  cùng một lúc để  đảm bảo an toàn cho ngôi nhà

Bảo vệ  an ninh cho ngôi nhà của bạn mọ i lúc

An ninh đượ c đảm bảo

Nhắc nhở  hiệu quả các rủ i ro bảo mật

Bảo vệ  bảo mật mã PIN của bạn theo thời gian thực

Độ tin cậy của khóa cao hơn và đảm bảo an ninh tốt hơn cho ngôi nhà

Loạ i bỏ nguy cơ trộm xâm nhập khi bạn vắng nhà

Cuộc sống còn hơn cả tiện lợ i

Loạ i bỏ rắc rối của việc khóa thủ  công

Đảm bảo khóa cửa bất cứ khi nào cửa đóng
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Những nét chính

Mở khóa dễ  dàng

Cảm biến vân tay đượ c tích hợp vào cần gạt của tay

nắm để  khi bạn nắm vào tay nắm, ngón tay của bạn sẽ

tự nhiên đặt vào khu vực quét của cảm biến. Sau khi

xác thực vân tay thành công, bạn có thể  nhấn tay nắm

xuống và mở  khóa cửa nhanh chóng.

Nhiều chức năng báo động

Philips 7300 đượ c trang bị chức năng báo động toàn

diện, giúp cả i thiện mức độ chống trộm cho ngôi nhà

của bạn, bảo vệ  gia đình của bạn theo thời gian thực và

nhắc nhở  bạn về trạng thái khóa cửa.

Chế độ xác minh kép

Trong chế độ xác minh kép, bạn có thể  mở  cửa bằng

cách kết hợp hai phương pháp xác minh bất kỳ gồm vân

tay, mã PIN và thẻ  từ, cung cấp khả năng bảo vệ  kép

đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của bạn.

Chế độ báo động khi mở khóa từ  bên trong

Trước khi rời khỏ i nhà, bạn có thể  chạm vào nút chế

độ báo động khi mở  khóa từ bên trong để  bật chức

năng này. Trong chế độ này, mở  cửa từ bên trong sẽ

kích hoạt cảnh báo. Tính năng này có thể  nhắc nhở  bạn

về các rủ i ro bảo mật và nâng cấp mức độ an ninh gia

đình một cách hiệu quả .

Mã PIN ẩn

Khóa cửa thông minh của Philips sử dụng công nghệ  mã

PIN ẩn, cho phép bạn nhập bất kỳ tổ hợp số ngẫu

nhiên nào để  nhận dạng thành công miễn là có một lần

nhập liên tiếp mật khẩu thực. Tính năng này có thể

ngăn chặn hiệu quả việc xem trộm và bảo vệ  mật

khẩu thực của bạn.

Lõi khóa cấp C

Lõi khóa là bộ phận chính điều khiển việc mở  ổ khóa.

Lõi khóa cấp C sử dụng nhiều công nghệ  chống trộm

với thiết kế độc đáo của cấu trúc lẫy chốt và gờ, tăng

cường khả năng cản trở  đối với kỹ thuật phá khóa.

Chức năng tay nắm an toàn

Bạn có thể  bật chức năng tay nắm an toàn trước khi rời

khỏ i nhà. Sau khi cửa đượ c khóa, tay nắm cửa phía trong

sẽ đượ c khóa lạ i để  đảm bảo rằng không ai có thể  mở

cửa bằng cách đẩy tay nắm phía trong. Tính năng này có

thể  ngăn chặn hiệu quả việc mở  khóa từ phía trong qua

mắt cửa, do đó loạ i bỏ các rủ i ro an ninh và cả i thiện

hiệu suất chống trộm.

Thân khóa tự  động

Khóa tay gạt Philips 7300 đượ c trang bị chức năng khóa

tự động, giúp giảm thiểu rủ i ro an ninh liên quan đến

việc quên đóng cửa.

Khóa tự  động

Philips 7300 sử dụng thân khóa 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,

khóa sẽ phát ra âm thanh báo động để  nhắc nhở  bạn

về trạng thái khóa cửa.
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Các thông số

Bộ phận phụ kiện

Phụ kiện Pin: 4 pin kiềm AA

Chứng chỉ

Miếng làm sạch

Dụng cụ định vị khoan lỗ

Phụ kiện lắp đặt

Chìa khóa cơ : 2 chìa khóa

Thân khóa

Tấm gắn

Thẻ  khóa thông minh:

2 thẻ

Hướng dẫn sử  dụng

Thẻ  bảo hành

Thiết kế & Hình thức

Màu sắc: Đồng đỏ

Cảm biến vân tay: Chất bán dẫn

Tay nắm: Tay nắm có cần gạt

Xử  lý bề mặt: Mạ điện

Dễ  vận hành

Chỉ báo: Nhắc nhở  trạng thái khóa cửa, Nhắc nhở  pin

yếu, Nhắc nhở  trạng thái tắt tiếng, Nhắc nhở  khóa ở

chế độ riêng tư, Nhắc nhở  khóa hệ  thống

Hướng dẫn bằng giọng nói: Hướng dẫn bằng giọng nói

của con người

Lắp đặt

Hướng mở cửa: Mở  vào bên trái, Mở  ra bên trái, Mở

vào bên phả i, Mở  ra bên phả i

Độ dày cửa: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Phạm

vi khác*

Khả năng khóa

Thẻ /Thẻ  khóa: Tối đa 100

Vân tay: Tối đa 100

Mã PIN chính: 1

Mã PIN dùng một lần: 1

Mã PIN ngườ i dùng: Lên đến 10

Thông số kỹ thuật điện

Loại pin: Pin kiềm

Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V

Dung lượng pin tối đa: 8 pin

Nguồn điện: 4 pin AA

Nguồn điện: 4 pin AA

Thờ i gian sử  dụng:

10 tháng*

Điện áp làm việc: 4,5-6V

Giả i pháp truy cập

Thẻ /Thẻ  khóa

Vân tay

Chìa khóa cơ

Mật khẩu/Mã PIN

Chế độ

Chế độ hoạt động: Chế độ tự động, Chế độ bằng tay

Chế độ thiết lập hệ  thống: Chế độ xác minh kép, Chế

độ thông thường

Chức năng khóa thông minh

Chức năng cảnh báo: Báo động bất thường ở  chốt cửa,

Báo động chống tháo dỡ , Cảnh báo chống nhìn lén,

Chức năng báo động mở  khóa từ bên trong

Chức năng khóa: Khóa chết bên trong, Khóa hệ  thống

Thân khóa: Lõi khóa cấp C

Chức năng an toàn: Xác minh kép, Mã PIN giả , Chức

năng khóa riêng tư, Chức năng tay nắm an toàn

* Có thể ít hơn tùy theo thực tế sử dụng.

* Vui lòng liên hệ với các trung tâm bảo hành hoặc đại lý được ủy quyền

của chúng tôi đối với các dòng cửa khác.

© 2021 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.

Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần

thông báo. Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập

đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ

sở hữu tương ứng.

Ngày phát hành 2021‐10‐01

Phiên bản: 2.0.1

12 NC: 8670 001 62853

EAN: 69 71318 50113 5

www.philips.com

http://www.philips.com/

