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WelcomeBell 300
MP3

 
Ontvang uw gasten in uw
woning

Aanpasbare MP3-melodie

Knop voor nachtmodus

Meerkleurige lamp

 
DES7700DCH

Ontvang altijd een waarschuwing wanneer uw gasten arriveren

Draadloze WelcomeBell 300 MP3-deurbel

Ontvang een waarschuwing wanneer iemand aan de bel staat met deze draadloze WelcomeBell 300 MP3-

deurbel met meerkleurig licht. Gebruik uw favoriete muziek voor het geluid van de deurbel. Geniet 's nachts van

rust door de deurbel dan op stil te zetten.

Ontvang een waarschuwing wanneer iemand voor uw deur staat

Mis geen enkele bezoeker

Aanpasbare meerkleurige LED-lamp

eenvoudig te gebruiken en te installeren

U wordt gewaarschuwd wanneer de batterij bijna leeg is door middel van een flits + piep

De deurbel heeft geen bedrading

Robuust en stijlvol

Weerbestendige gespreksknop

Met een ontwerp dat het hele gezin zal waarderen

Programmeerbaar en aanpasbaar aan uw behoeften

Kies het deurbelvolume en de gebruikersmodus

Kies uit 8 deurbelmelodieën of kies uw eigen melodie

Schrik niet wakker midden in de nacht

U kunt ook andere accessoires aan uw deurbel koppelen
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Kenmerken Specificaties

Pas uw draadloze deurbel aan

U kunt het deurbelvolume en de modus van

deze WelcomeBell 300 MP3 mobiele deurbel

aanpassen: een bel, flits (stil) of een bel + flits.

U kunt de instellingen zelf invoeren. Als uw

kind bijvoorbeeld slaapt, kiest u voor de stille

modus waarbij u alleen een flits ziet als er

wordt aangebeld.

Kies uw deurbelmelodie

Pas uw Philips mobiele deurbel aan door uit

de acht hoogwaardige deurbelmelodieën te

kiezen. Zit de juiste melodie er niet tussen?

Importeer uw eigen MP3-melodie voor een

draadloze deurbel die bij u past.

IP65-Bescherming

De oplichtende gespreksknop van de Welcome

Bell 300 MP3 is robuust en bestand tegen alle

weerstypen (IP65) en kan probleemloos

worden geïnstalleerd op een buitenmuur van

uw woning.

Waarschuwing wanneer de batterij bijna leeg

is

Wanneer de batterijen van uw deurbel of

zender bijna leeg zijn, wordt u gewaarschuwd

met een flits en een piepje zodat u de

batterijen simpelweg kunt vervangen.

Modern en aantrekkelijk

Deze zeer stijlvolle draadloze deurbel van

Philips zorgt voor een moderne sfeer in uw

woning en wordt gewaardeerd door alle

leeftijden.

Knop voor nachtmodus

Voorkom dat u 's nachts wordt gestoord door de

deurbel te programmeren met de knop

'nachtmodus'. U kunt zelf kiezen hoe lang de

deurbel wordt gepauzeerd - drie, zes of negen

uur.

Zeer krachtig geluid

Met een krachtig geluid van 85 dB zal deze

WelcomeBell 300 MP3 draadloze deurbel u op

de hoogte stellen wanneer er een bezoeker

aanbelt.

Visuele waarschuwing

Versterk de alarmfunctie van uw draadloze

deurbel met de meerkleurige LED-lamp die

wordt geactiveerd wanneer iemand aanbelt. U

kunt deze aanpassen door een kleur naar

keuze te selecteren uit de zes beschikbare

kleuren.

Draadloze technologie

De installatie is zeer eenvoudig en hebt u

geen snoeren nodig. Zolang u binnen het

bereik van 300 meter tussen de zender en de

ontvanger blijft, kunt de deurbel horen. U kunt

uw mobiele deurbel op een tafel installeren of

aan de muur monteren.

Uitbreidbaar systeem

U kunt uw deurbel uitbreiden met vier

verschillende audiosignalen en vier

verschillende zenders (gespreksknop,

opendetector voor deur/raam en

bewegingsmelder). Elke zender heeft zijn

eigen deurbelmelodie om meteen te worden

herkend.

Ring

Geluidsniveau: 85 dB

Aantal deurbelmelodieën: 8,0

Elektrische kenmerken

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

Garantie

Jaar: 2

Bedrading

Circuit: Draadloos

Norm en certificering

Type: CE, RoHS, REACH

Instellingen

Volume

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 ontvangers: 4

Specificaties van deurbel

Bevestiging: Wandmontage of op tafel

Max. aantal zenders: 4

Modus: Flits (stil), Deurbel + flits

Aantal lampkleuren: 6

USB-oplader: Nee
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