
Draadloze deurbel

WelcomeBell 300
Color

 
Bereik van 300m

Meerkleurige LED-lamp

8 hoogwaardige
deurbelmelodieën

Weerbestendig

 
DES7500DCH

Een unieke draadloze deurbel
Draadloze WelcomeBell 300 Color-deurbel

Voeg wat originaliteit toe aan uw interieur met de Philips WelcomeBell 300 Color-deurbel. De deurbel is stijlvol

en functioneel, komt tegemoet aan al uw behoeften en stelt u in staat uw voordeur aan te passen.

Uitbreidbaar systeem

Een draadloze deurbel die u kunt aanpassen aan uw behoeften

Intuïtief en aanpasbaar

Met de waarschuwing voor lege batterij

Met een nachtfunctie

Een compact en mobiel design

Plaats hem waar u maar wilt

LED-lamp in verschillende kleuren

Met de meerkleurige LED-lamp

Intuïtief en sterk

8 hoogwaardige deurbelmelodieën

Ontworpen om weerbestendig te zijn



Draadloze deurbel DES7500DCH/10

Kenmerken Specificaties

Een leuke en kleurrijke deurbel

Pas uw entree aan met de WelcomeBell 300

Color-draadloze deurbel en zijn meerkleurige

lamp. Zijn strakke en levendige design zorgt

voor extra kleur in uw interieur.

Een ruime keuze aan melodieën

Pas uw zenders aan met een ruime keuze aan

deurbelmelodieën voor uw Philips draadloze

deurbel. Weet voor welke deur uw bezoek staat

door elke gespreksknop een eigen melodie te

geven.

Een robuuste gespreksknop

De gespreksknop van de WelcomeBell 300

Color is bestand tegen vrijwel alles — in ieder

geval tegen het weer (IP65-standaard).

Een uitbreidbaar systeem

Upgrade de installatie van uw WelcomeBell

door accessoires toe te voegen die bij de serie

horen, zoals bewegingsmelders en een

gespreksknop.

Mis geen bezoek meer

Met de Philips draadloze deurbel hoeft u niet

bang te zijn dat de batterij ineens leeg is,

aangezien een eenvoudige flits u waarschuwt

dat het tijd is om de batterijen van uw

WelcomeBell te vervangen.

Echt mobiel

Plaats hem op de tafel of monteer hem aan de

wand: de Philips-deurbel is geschikt voor elke

situatie. Hij is daadwerkelijk mobiel en dankzij

zijn bereik van 300 meter kunt u de komst van

uw gasten in elke kamer horen.

Veelzijdig en functioneel

Gebruik de nachtfunctie om te voorkomen dat u

's nachts wordt gestoord of wanneer u overdag

een dutje doet. Programmeer uw WelcomeBell

300 Color-deurbel zodat er een pauze van

drie, zes of negen uur kan worden ingelast

door op de knop van de nachtfunctie te

drukken.

Elektrische kenmerken

Primair: 100/240 V AC, 50/60 Hz 0,8

Secondair: 24 V DC, 1000 mA

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

Deurbel: 3 x AA-batterijen (LR06)

Afwerking

Zender: Wit en transparant plastic

Deurbel: Wit en grijs plastic, stof

Set functies

Afmetingen: 210 (h) x 150 (l) x 66 (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

Instellingen

Deurbelmodus: Deurbelmodus

Lampkleur: Lampkleur

Duur van nachtmodus: Duur van nachtmodus

bediening

Deurbel: Binnenshuis

Zender: Buiten (IP65)

Zenderspecificaties

Verlichte gespreksknop

Verlichte naamplaat

Bevestiging: Muur

Waarschuwing bij bijna lege batterij: Ja (flits

+ piepje)

Max. aantal zenders: 4

Specificaties van deurbel

Bevestiging: Muur, Op een tafel

Waarschuwing bij bijna lege batterij: Ja (flits

+ piepje)

Modus: Flits (stil), Deurbel + flits

Aantal lampkleuren: 6

USB-oplader: Nee

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑10‑24

Versie: 4.0.1

12 NC: 8670 001 50023

EAN: 33 45115 31013 0

www.philips.com

http://www.philips.com/

