
 

 

Philips WelcomeEye Link
Een veiliger en beter 
verbonden huis

Altijd verbonden via Wi-Fi
Draadloze verbinding
Verbonden met uw smartphone
Ontgrendel de deur/het hek

DES8900VDP
Philips WelcomeEye Link

Doe alles vanaf uw smartphone
Met deze verbonden, draadloze videodeurbel kunt u de toegang tot uw huis vanaf uw 
smartphone regelen. Bovendien bent u verzekerd van eenvoudige installatie en 
gebruiksgemak. Beveilig uw Smart Home

Verbonden deurbel
• Uw smartphone vervangt de monitor
• Automatisch bezoekers opnemen

Gemakkelijk installeren en gebruiken
• Draadloos verbonden deurbel
• Oplaadbare batterij
• Verbeterde waarschuwingen thuis

Veel functies
• Open uw hek met uw telefoon
• Beeld van hoge kwaliteit
• Communiceer met uw bezoeker



 Draadloos verbonden deurbel

Philips WelcomeEye Link is 100% draadloos 
voor een moeiteloze installatie. Bevestig de 
plaat eenvoudig en snel met de meegeleverde 
schroeven en verbind de plaat met uw 
smartphone via de Welcome Home-toepassing 
(zorg dat uw Wi-Fi-bereik overeenkomt met 
de productspecificaties).

Smartphone verdringt de monitor

Vanuit de Welcome Home-toepassing hebt u 
volledige controle over de toegang tot uw huis. 
Ontvang een melding en een video in realtime 
wanneer een bezoeker aanbelt. Als u niet thuis 
bent, kunt u op uw smartphone zien wie er 
aanbelt en kunt u uw bezoeker toegang geven 
(bijvoorbeeld voor een levering). Het is 

mogelijk om meerdere smartphones op 
hetzelfde deurstation aan te sluiten.

Automatisch bezoekers opnemen

Zelfs wanneer u weg bent, start het opnemen 
automatisch als er iemand aanbelt of als er een 
beweging wordt gedetecteerd. U kunt de 
videobeelden bekijken wanneer u uw 
smartphone weer bij de hand hebt. Een SD-
kaart van 32 GB wordt meegeleverd.

Oplaadbare batterij

Het deurstation werkt op batterijen, omdat 
het 100% draadloos is. De levensduur van de 
batterijen is 4 tot 6 maanden bij een normaal 
gebruik van uw deurstation. De USB-kabel 
voor het opladen van de batterij wordt 

meegeleverd in het Philips Link-pakket. Ons 
advies: laad uw batterij 's nachts op, zodat u 
overdag geen bezoeken mist.

Open uw hek met uw telefoon

U kunt een poort of hek openen met de Philips 
WelcomeHome-toepassing, ongeacht of u 
thuis bent of niet.

Beeld van hoge kwaliteit

De camera biedt beelden in Full HD en een 
groothoek van 160°: u hebt een perfect zicht 
op uw voordeur. Dankzij de infrarood-LED's 
hebt u zowel overdag als 's nachts goed zicht. 
Er is ook een bewakingsmodus: zelfs zonder 
bezoeker kunt u uw ingang in de gaten houden. 
De camera beschikt ook over een 
aanwezigheidsdetector, waarvan u de 
gevoeligheid kunt configureren.
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Kenmerken
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Altijd verbonden via Wi-Fi Draadloze verbinding, Verbonden met uw smartphone, Ontgrendel de deur/het 
hek
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Afwerking
• Zwart en grijs plastic: Zwart en grijs plastic

Maximale afstand
• Draadloos: 20 m

Gebruikstemperatuur
• Temperatuurbereik: -20 °C / +50 °C

Garantie
• Jaar: 2

Bedrading
• Circuit: Draadloos

Camerahoek
• (H) 160° / (V) 90°: (H) 160° / (V) 90°

Deurbelfrequentie
• 433 MHz: 433 MHz

Beeldkwaliteit
• 1920 x 1080: 1920 x 1080

Nachtzicht
• IR-LED's: IR-LED's

Robuustheid voor buiten
• IP44: IP44

Productkenmerken
• Afmetingen: 148 (h) x 48 (l) x 39 (d) mm
• Gewicht: 0,245 kg

Achtergrondverlichting met drukknop
• Ja

Geluidssterkte belsignaal
• 80 dB: 80 dB

SD-kaart meegeleverd
• Ja (32 GB): Ja (32 GB)

Wi-Fi-frequentie
• 2,4 GHz: 2,4 GHz
•
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