Serie 5
Ontdek de innovatieve
draadloze deurbellen
van Honeywell Home.
Serie 5 deurbellen zijn stijlvol vormgegeven. Ze zijn compact
ontworpen en zitten vol handige functies, zodat ze door hun
strakke ontwerp in ieder interieur passen.
De deurbellen uit Serie 5 zijn verkrijgbaar als draagbare en
plug-in-modellen; er is een Serie 5-deurbel voor ieder huishouden,
van drukke stellen tot jonge gezinnen, en iedereen daar tussenin.
Alle deurbellen in de Serie 5 kunnen direct gebruikt worden en
beschikken over de Honeywell ActivLink®-technologie, voor een
betrouwbare verbinding en betere batterijduur tot twee jaar.

Stijlvolle compacte. Designer-deurbellen.
Deurbellen van Honeywell 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 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 ActivLink®, kunt u uw deurbel
van Honeywell zelfs koppelen aan deur- en raamsensors of draadloze bewegingssensors, voor nog
meer gemak en gemoedsrust.

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

Verstelbaar maximaal
volume van 84 dB, waardoor het geluid tot op
80 m te horen is

Indrukwekkend draadloos
bereik tot 150 m
Keuze uit zes digitale,
kristalheldere melodieën

De nachtverlichting
heeft een zachte,
comfortabele gloed

Tot 2 jaar levens
duur batterij
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Meer informatie:

livewell.honeywell.com
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