
Extra gespreksknop

WelcomeBell 300
AddPush

 
Beheer een tweede ingang

Weerbestendig

Waarschuwing bij bijna lege
batterij

Aanpasbare deurbelmelodie

 
DES7000WPB

Tweede ingang voor uw deurbel
Met extra gespreksknop die oplicht

Beheer andere ingangen van uw huis met deze extra WelcomeBell 300 AddPush-gespreksknop. De knop is

geschikt voor de gehele Philips WelcomeBell 300-serie, kan met maximaal vier bellen worden gebruikt en is

weerbestendig.

Kan worden gebruikt voor een extra ingang

Als u meerdere ingangen hebt

Waarschuwing wanneer de batterij bijna leeg is

Flits + piepje als de batterij bijna leeg is.

Zonbestendig

Gespreksknop die altijd kan worden gebruikt, ongeacht het weer

Afgestemd op uw wensen

Een deurbelmelodie voor elke zender

Gespreksknop kan met maximaal vier deurbellen worden gebruikt.



Extra gespreksknop DES7000WPB/10

Kenmerken Specificaties

Extra gespreksknop

Hebt u meerdere toegangen tot uw huis?

Gebruik dan deze extra gespreksknop van de

WelcomeBell 300 AddPush om uw gasten bij

de andere ingang te begroeten. Hij heeft een

groot bereik van 300 meter en kan worden

geïnstalleerd waar u maar wilt.

Aanpasbare deurbelmelodie

Praktisch: u kunt zelf de deurbelmelodie kiezen

voor elke zender. Wanneer u de melodie hoort,

weet u meteen bij welke mobiele deurbel

wordt aangebeld.

Waarschuwing wanneer de batterij bijna leeg

is

De Philips-gespreksknop stelt niet teleur.

Dankzij zijn waarschuwingssignalen in de

vorm van piepjes en flitsen weet u wanneer de

batterijen bijna leeg zijn. Hierna hoeft u die

alleen maar te vervangen.

Bescherming voor buiten

Of het nu regent of sneeuwt, uw Philips-

gespreksknop is altijd klaar voor gebruik. Hij is

weerbestendig (IP65) en kan probleemloos

worden geïnstalleerd tegen de buitenmuur van

uw woning.

Schaalbaar platform

Koppel deze gespreksknop met maximaal vier

draadloze deurbellen van de Philips

WelcomeBell 300-serie. Dit is erg praktisch

wanneer u wilt horen wanneer uw gasten er

zijn, in welke kamer u zich ook bevindt. Met dit

uitbreidbare systeem hebt u in totaal vier

deurbellen en vier zenders (gespreksknop,

bewegingsmelder, opendetector deur/raam)

die samen kunnen worden gebruikt.

Elektrische kenmerken

Zender: 2 x AAA (LR03) (niet inbegrepen)

Afwerking

Zender: Wit en transparant plastic

Set functies

Afmetingen: 115 (h) x 70 (l) x 35 (d) mm

Maximale afstand

Frequentie: 433 MHz

Draadloos: 300 meter in de buitenlucht

Gebruikstemperatuur

Temperatuurbereik: -10°C / 55°C

Garantie

Jaar: 2

Bedrading

Circuit: Draadloos

Norm en certificering

Type: CE, RoHS, REACH

bediening

Zender: Buiten (IP65)

Zenderspecificaties

Verlichte gespreksknop

Verlichte naamplaat

Bevestiging: Muur

Waarschuwing bij bijna lege batterij: Ja (flits

+ piepje)

Max. aantal ontvangers: 4
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