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  Hệ  thống liên lạc nội bộ hai chiều

Phát hiện cơ thể  ngườ i PIR

Kết nối Wi-Fi theo thờ i gian thực

Giám sát từ  xa thông minh

 

DDL702IAFBW Giám sát video từ xa
Bảo mật rõ ràng
Được trang bị cảm biến hồng ngoại thụ động, khi ai đó di chuyển xung quanh nhà bạn trong vòng
3 mét ở  cửa trước, Philips DDL702-1HWS sẽ chụp ảnh hoặc quay video và đưa ảnh/video vào
Ứng dụng thông qua kết nối Wi-Fi, cho phép bạn biết ai đang di chuyển trước cửa nhà bất cứ lúc
nào.

Khóa thông minh vớ i hiệu suất xuất sắc
Luôn biết ai đang di chuyển trước cửa nhà bạn
Giao tiếp theo thời gian thực ở  mọ i nơi
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
Danh mục xác minh cung cấp bảo mật kép
Chống phá khóa kỹ thuật trong hơn 270 phút
Ngay lập tức bảo vệ  an ninh cho ngôi nhà của bạn mọ i lúc

Cuộc sống dễ  dàng không dừng lại ở đó
Cửa mở  khi phát hiện bàn tay
Loạ i bỏ rắc rối của việc khóa thủ  công
Hoạt động ổn định và bền lâu
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Những nét chính
Kết nối Wi-Fi theo thờ i gian thực

Khóa video thông minh DDL702-1HWS 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 và thông tin đượ c
mã hóa, gửi mã PIN tạm thời từ xa và xem tình hình
trong thời gian thực tạ i cửa bằng cách nhấp vào nút
video.

Hệ  thống liên lạc nội bộ hai chiều

Khi khách nhấn chuông cửa, một thông báo sẽ đượ c
chuyển ngay đến ỨNG DỤNG. Nếu chạy trên nền,
ỨNG DỤNG sẽ nhận đượ c lời nhắc cuộc gọ i; nếu
chạy dưới nền, ỨNG DỤNG sẽ nhận đượ c một thông
báo. Bạn có thể  bắt đầu liên lạc nộ i bộ 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 sẽ không bỏ lỡ  bất kỳ thông tin nào của
khách ngay cả khi bạn không có nhà.

Phát hiện cơ thể  ngườ i PIR

Đượ c trang bị cảm biến hồng ngoạ i thụ  động, 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, đồng thời gửi thông báo đến
ỨNG DỤNG thông qua máy chủ  đám mây đượ c mã
hóa. Giờ đây, ỨNG DỤNG sẽ cho phép bạn quản lý
đầy đủ  các chuyển động ở  cửa trước và tránh rủ i ro an
ninh.

Xác minh kép

Trong chế độ xác minh kép, bạn có thể  mở  cửa bằng
cả dấu vân tay và mã PIN, cung cấp khả năng bảo vệ
kép đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của bạn.

Lõi khóa cấp C

Lõi khóa là bộ phận chính điều khiển việc mở  ổ khóa.
Lõi khóa cấp C của DDL702-1HWS sử dụng nhiều công
nghệ  chống trộm với thiết kế độc đáo của cấu trúc lẫy
chốt và gờ. Thời gian chống phá khóa kỹ thuật là hơn
270 phút, đảm bảo tăng cường an ninh.

Nhiều chức năng báo động

Có nhiều cảnh báo đặc biệ t về chống tháo dỡ , bất
thường ở  chốt cửa, mở  khóa từ bên trong và nhắc nhở
pin yếu, Philips DDL702-1HWS ngay lập tức bảo vệ  gia
đình bạn và nhắc nhở  bạn về trạng thái khóa cửa. Giờ
thì yên tâm rồi.

Mở khóa cảm biến hồng ngoại trong nhà

Với cảm biến chạm và cảm biến hồng ngoạ i trên tay
cầm phía bên trong, khi tay bạn chạm vào cảm biến
chạm và cảm biến hồng ngoạ i phát hiện vật cản, cửa có
thể  đượ c mở  khóa dễ dàng.

Thân khóa hoàn toàn tự  động

Philips DDL702-1HWS 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.

Pin lithium 5000 mAh

Khi pin đượ c sạc đầy và kết nối Wi-Fi liên tục, tuổ i thọ
pin lithium có thể  kéo dài trong 2 tháng* với cuộc gọ i
video 5 phút hàng ngày và mở  cửa 10 lần. Khi mức pin
thấp hơn 7,2V, nhắc nhở  “mức pin yếu” sẽ đượ c
chuyển đến Ứng dụng và pin có thể  kéo dài khoảng 1
tháng với tần suất mở  cửa 10 lần mỗ i ngày sau khi chức
năng video đượ c tự động tắt.
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Các thông số
Giả i pháp truy cập
Vân tay
Chìa khóa cơ
Mật khẩu/Mã PIN

Thiết kế & Hình thức
Màu sắc: Đen, Đồng đỏ
Cảm biến vân tay: Chất bán dẫn
Tay nắm: Tay nắm có cần gạt
Vật liệu chính: Hợp kim kẽm

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
Mã PIN chính: 1
Mã PIN ngườ i dùng: Lên đến 20

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

Thông số kỹ thuật điện
Loại pin: Pin lithium
Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V

Chức năng khóa thông minh
Thân khóa: Lõi khóa cấp C
Chức năng an toàn: Xác minh kép, Mã PIN giả , Chức
năng khóa riêng tư

 

* Đây là dữ liệu thử nghiệm và thời gian sử dụng của pin tùy thuộc vào
các tình huống sử dụng thực tế.

* 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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