
Khóa cửa tay gạt thông
minh

6000 series

  Mở khóa bằng vân tay trực quan

Tắt tiếng bằng nút “0”

Chức năng tay nắm an toàn

 

DDL603LKCBW

Mở ra niềm vui mới trong cuộc sống
Kết nối Wi-Fi, cuộc sống thông minh trong tầm kiểm soát
DDL603E-5HWS cho phép kết nối Wi-Fi để  hỗ trợ  bạn phân phối mã PIN dùng một lần và kiểm
tra các bản ghi người ra vào từ xa, v.v. Cảm biến vân tay được tích hợp vào tay nắm, giúp bạn mở
khóa cửa dễ dàng bằng tay gạt, mang lại nhiều điều thú vị cho cuộc sống của bạn.

Khóa thông minh vớ i hiệu suất xuất sắc
Cho phép mở  khóa bằng một lần nắm vào tay nắm

Thiết kế hiện đại nâng cao chất lượng cuộc sống
Không gây ra tiếng ồn làm phiền cho gia đình
Đảm bảo an ninh cho ngôi nhà và loạ i bỏ rủ i ro khi bạn vắng nhà
Lời nhắc bằng giọng nói giúp thao tác dễ dàng hơn



Khóa cửa tay gạt thông minh DDL603LKCBW/00

Những nét chính Các thông số
Vân tay trực quan

Sử dụng thiết kế tay nắm tích hợp với vân tay bán dẫn
FPC, tốc độ nhận dạng vân tay của khóa cửa Philips
DDL603E-5HWS chưa đến 0,5 giây. Thao tác nhấn tay
nắm xuống cho phép mở  khóa bằng một lần nắm vào
tay nắm và mang đến cho bạn trả i nghiệm mở  cửa
nhanh chóng và tiện lợ i.

Tắt tiếng bằng nút “0”

Nút "0" đượ c sử dụng làm nút số và nút tắt tiếng. Bạn
có thể  nhấn giữ nút "0" trong 2 giây để  bật chế độ tắt
tiếng bất kể  bạn có đang ở  nhà hay không. Khóa cửa
đượ c thiết kế để  không gây ra tiếng ồn, bạn sẽ không
làm phiền gia đình khi mở  cửa lúc trở  về nhà vào ban
đêm.

Chức năng tay nắm an toàn

Bạn có thể  bật tính 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 trẻ  em và vật nuôi vô tình mở  khóa cửa,
do đó giảm rủ i ro an ninh cho gia đình.

Cảnh báo mức pin yếu

Khi mức pin của khóa cửa dưới 20%, khóa cửa sẽ kích
hoạt cảnh báo. Khóa cửa Philips DDL603E-5HWS có
giao diện Micro-USB cấp nguồn khẩn cấp, cho phép sạc
bằng điện áp đầu ra của nguồn điện 5V. Thao tác vận
hành đơn giản, trạng thái làm việc của khóa thông minh
hoàn toàn đượ c đảm bảo, cho phép bạn an tâm sử
dụng hàng ngày.

Giả i pháp truy cập
Thẻ /Thẻ  khóa
Vân tay
Chìa khóa cơ
Mật khẩu/Mã PIN

Thiết kế & Hình thức
Màu sắc: Đen
Cảm biến vân tay: Chất bán dẫn
Tay nắm: Tay nắm có cần gạt

Dễ  vận hành
Chỉ báo: Nhắc nhở  trạng thái khóa cửa, Nhắc nhở  pin
yếu, Nhắc nhở  trạng thái tắt tiếng, 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*
Loại cửa: Cửa chống trộm, Cửa đồng, Cửa gỗ

Khả năng khóa
Thẻ /Thẻ  khóa: Tối đa 100
Mã PIN chính: 1
Mã PIN dùng một lần: 1
Mã PIN ngườ i dùng: Lên đến 20

Thông số kỹ thuật điện
Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V
Nguồn điện: 4 pin AA
Thờ i gian sử  dụng: 10 tháng*

Chức năng khóa thông minh
Chức năng khóa: Khóa chết bên trong
Thân khóa: Lõi khóa cấp C
Chức năng an toàn: Xác minh kép, Mã PIN giả

 

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

* 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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