
Bewegingsmelder

WelcomeBell 300
AddMove

 
Herkent bewegingen

Automatisch geluidsalarm

Aanpasbare deurbelmelodie

Schaalbaar platform

 
DES7010RCA

Installeer beveiliging bij uw ingangen
Met de bewegingsmelder

Kom nooit meer voor verrassingen te staan met de WelcomeBell 300 AddMove-bewegingsmelder. Dit systeem

detecteert iedereen die bij u naar binnen wil in een straal van 3 meter. Eenvoudig te installeren en bestendig. De

melder is discreet.

Waarschuwing wanneer de batterij bijna leeg is

Aangegeven met een flits

Waarschuwing wanneer iemand uw huis probeert binnen te komen

Met de Philips-bewegingsmelder

Uitbreidbaar systeem

Een deurbelmelodie voor een zender

Veel compatibele Philips-accessoires



Bewegingsmelder DES7010RCA/10

Kenmerken Specificaties

Waarschuwing wanneer iemand uw huis

probeert binnen te komen

Word op de hoogste gesteld van bezoek met

de Philips WelcomeBell 300 AddMove-

bewegingsmelder, waardoor u een melding via

de deurbel krijgt wanneer iemand zich binnen

een bereik van 3 meter bevindt.

Waarschuwing bij bijna lege batterij

U hoeft niet bang te zijn dat de batterij van uw

WelcomeBell 300 AddMove-bewegingsmelder

ineens leeg is, aangezien u vooraf wordt

gewaarschuwd met flitsen.

Een aanpasbare oplossing

Maak onderscheid tussen verschillende

zenders door de deurbelmelodie aan te

passen. Configureer een andere

deurbelmelodie voor elke WelcomeBell-zender

zodat u meteen de gebruikte ingang herkent.

Een uitbreidbaar platform

Breid uw WelcomeBell-installatie uit met

Philips-accessoires en tonen. De beweging of

opendetector, gespreksknop, geluidssignaal en

zender zijn allemaal compatibel.

 

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 37 (l) x 45 (d) mm

Garantie

Jaar: 2

Bedrading

Circuit: Draadloos

Norm en certificering

Type: CE, RoHS, REACH

bediening

Deurbel: Binnenshuis

Zenderspecificaties

Bevestiging: Muur

Waarschuwing bij bijna lege batterij: Ja (flits

+ piepje)

Max. aantal ontvangers: 4

Bewegingsmelder: 60° op 3 meter
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