One

Somfy Home Alarm

Siguranța dvs. într-un
singur produs
Cameră full HD
Senzor de mișcare care
deosebește mișcarea generată
de animalele de companie

Soluția completă, interconectată, de supraveghere a locuinței
Sirenă de interior

Detectare mișcare în interior

Link

Sirenă pentru exterior

Breloc cheie

wireless 110dB

Adecvat și pentru locuințe în care
se află animale de companie

Bornă conexiune
wireless

wireless 112dB

Sistem hands-free
de dezarmare

Sirenă 90+ dB

Siguranță
Protejarea spațiului personal
Simplitate
Activare inteligentă
Paul și Lucy
pleacă de acasă

Aceștia primesc o notificare
pentru a le reaminti să activeze
alarma.
Întrerupătorul automat se
deschide.

Alerte
Sirena se declanșează.
Cameră 1080 HD
Vedere nocturnă

130°
130°

Unghi de vizualizare
larg de 130°
Zoom x8
Difuzor și microfon

Adecvat și pentru
locuințe în care se află
animale de companie

Intrare prin
efracție detectată

Posibilitatea de pornire
programată a unei alarme
false
Activare inteligentă

Aplicație « Copii »

Alertă / înregistrări video
gratuite în momentul
detectării
Accesorii compatibile
pentru alarmă

Descoperiți versiunea
premium: Pachetul Somfy One+

Emma se
întoarce acasă

IntelliTAGTM
Tehnologie brevetată
Senzor pentru uși și ferestre.
Recunoaște tentativele de intrare
prin efracție și declanșează sirena
ÎNAINTE de pătrunderea în locuință.

Prima cameră de supraveghere
cu obturator automat care vă
protejează locuința și intimitatea.

• Stocare video

Poate funcționa independent.

Home Alarm
compatible

Alarma este dezactivată
automat.
Lucie este înștiințată când
Emma se întoarce acasă.

Dezarmare
automată

Cameră de supraveghere Somfy

• Back-up pentru baterie și comunicare
• Include 2 accesorii pentru alarmă :
1 senzor de deschidere IntelliTAG™ și 1
breloc pentru dezarmare automată

Paul și persoanele
apropiate ale acestuia
sunt avertizate imediat pe
smartphone-urile lor.

Lucy se
întoarce acasă

Atunci când Lucy se
întoarce acasă, alarma este
dezactivată automat, iar
obturatorul se închide.

Aplicația pentru
smartphone
« Somfy Protect »
Pachetul Home
Alarm One+

Singurul sistem de
securitate care detectează
tentativele de intrare prin
efracție și avertizează
proprietarul înainte de
intruziune.

Conectare posibilă de oriunde, pentru
partajarea accesului cu familia și prietenii.

Somfy Protect

Siguranță
conectată

În mod ușor și sigur

Protejați-vă
locuința
în mod simplu

One &
One+
Cameră
și alarmă,
totul într-un
singur produs

Aveți grijă
de cei dragi

Servicii de securitate opționale
Intervenție la
fața locului

Monitorizare
profesionistă

Servicii de
pază

Cameră de
supraveghere
Prima cameră de supraveghere
cu obturator motorizat

