
Melder wanneer
deur open is

WelcomeBell 300
Plugin

 
Schaalbaar platform

Waarschuwing bij bijna lege
batterij

Aanpasbare deurbelmelodie

 
DES7000RCA

Beveilig uw deuren en ramen
Met de Philips-openingsdetector

Ontvang een waarschuwing wanneer iemand uw huis betreedt met de WelcomeBell 300 AddContact-

openingsdetector voor deuren en ramen. Deze Philips-detector is modern en discreet en gaat op in zijn

omgeving.

Waarschuwing wanneer de batterij bijna leeg is

Aangegeven met een flits

Waarschuwing bij opening

Met de melder wanneer deur open is

Een uitbreidbaar en aanpasbaar systeem

Pas de installatie van uw WelcomeBell aan



Melder wanneer deur open is DES7000RCA/10

Kenmerken Specificaties

Een uitbreidbaar platform

Koppel maximaal vier deurbellen en vier

verschillende zenders met accessoires:

gespreksknop, detector voor geopende

deur/raam en bewegingsmelder. U kunt elke

zender zijn eigen melodie geven zodat hij snel

kan worden herkend.

Waarschuwing wanneer de batterij bijna leeg

is

Als de batterij van uw Philips-detector bijna

leeg is, ontvangt u meteen een waarschuwing

in de vorm van een eenvoudige flits. U wordt

niet verrast door een lege batterij in uw

draadloze deurbel.

Opening = waarschuwing

Word gewaarschuwd wanneer de deur of het

raam wordt geopend met de Philips-deurbel

en de opendetector WelcomeBell 300

AddContact.

Elektrische kenmerken

Elektrische kenmerken: 2 x AA-batterijen

(LR06)

Afwerking

Afwerking: Wit plastic

Set functies

Afmetingen: 117 (h) x 150 (l) x 40 (d) mm

Maximale afstand

Frequentie: 433 MHz

Draadloos: 300 meter in de buitenlucht

Kenmerken enkel product

Afmetingen: 117 (h) x 47 (l) x 20 (d) mm

Garantie

Jaar: 2

Bedrading

Circuit: Draadloos

Norm en certificering

Type: CE, RoHS, REACH

bediening

Deurbel: Binnenshuis

Zenderspecificaties

Bevestiging: Muur

Max. aantal ontvangers: 4

Bewegingsmelder: 60° op 3 meter

Specificaties van deurbel

Waarschuwing bij bijna lege batterij: Ja (flits

+ piepje)
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