
Ontdek de innovatieve 
draadloze deurbellen 
van Honeywell Home.

Serie 3

De Serie 3 beschikt over het beste in eenvoudige, draadloze 

en efficiënte deurbellen. Deurbellen uit Serie 3 zijn eenvoudig, 

betrouwbaar en probleemloos te plaatsen. 

Dankzij Honeywell Home ActivLink® zijn ze al verbonden en 

kunnen ze direct gebruikt worden. Door de eenvoudige installatie 

zonder schroeven bent u binnen een paar minuten klaar. 

De deurbellen uit Serie 3 zijn verkrijgbaar als draagbare en 

plug-in-modellen; ze bieden een uitstekende geluidskwaliteit en 

een betrouwbare draadloze verbinding, zodat u zich na installatie 

geen zorgen meer hoeft te maken.



Eenvoudig. Veelzijdig. Betrouwbaar. 
Deurbellen van Honeywell Home zijn de volgende generatie technologie voor thuis. Dit zijn deurbellen 

die zich niet alleen aan uw huis aanpassen, maar ook de mogelijkheid hebben met uw gezin mee te 

groeien als de behoeften en gewoonten veranderen.

Deurbellen van Honeywell Home zijn anders door hun intuïtieve ontwerp en flexibiliteit. Ze groeien 

met uw gezin mee, passen zich aan uw huis en levensstijl aan via een reeks slimme, aan te passen 

functies, zodat u altijd kunt bepalen hoe u ze wilt gebruiken. En dankzij Honeywell Home ActivLink®, 

kunt u uw deurbel van Honeywell Home zelfs koppelen deur- en raamsensors of draadloze  

bewegingssensors, voor nog meer gemak en gemoedsrust.

Betrouwbaar draadloos 
bereik tot 150 m

Door een verstelbaar maximaal volume  
van 80–84 dB kunt u het geluid tot  
60 à 80 m horen

Keuze uit vier of zes heldere, digitale 
melodieën

Met Slaap/stille modus zet u de deurbel gedurende 
3, 6, 9 of 12 uur, of gedurende onbepaalde tijd stil 

Halo- en LED-verlichting bieden visuele 
meldingen, ideaal voor tijdens de slaapmodus, 
of wanneer u de bel niet kunt horen

Tot 2 jaar levensduur 
batterij

Mogelijkheid tot USB-laden, zodat u uw telefoon of 
 tablet kunt laden zonder uw bel uit te trekken

MAX

90dB MAX 8 MP3 LED

100m200m
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