DCP917S

Dørklokke der er ledningsforbundet til trådløs
omformersæt - Hvid
Sættet med DCP917S dørklokke ledningsforbundet til trådløs
omformer er konstrueret til at fungere med din eksisterende
trykknap med ledning. Du skal blot forbinde den til trykknappen
og så forbinde den til et hvilket som helst Honeywell trådløst
dørklokkesæt. Anbring den trådløse dørklokke hvor som helst i
hjemmet eller haven, så du aldrig går glip af et besøg.

Pakkens indhold:
1 x Ledningsforbundet til trådløs omformer ,1 x CR2032 (3V) batteri,1 x Hurtig start-vejledning, 1 x Sikkerhed og garanti,
1 x Overensstemmelseserklæring,

Vigtige funktioner og fordele:
Gå aldrig glip af en besøgende eller en levering - Anbring din bærbare dørklokke hvor som helst i huset med Honeywell
ActivLink™-teknologi, som sikrer en driftssikker trådløs rækkevidde på op til 200 m, mens den maksimale volumen på 90 dB kan
høres på en afstand på op til 100 m. Tilslut to dørklokker til hinanden for at øge din rækkevidde op til 400 m.
Nem at installere - Alle Honeywell-trykknapper og tilbehør er nemme at installere med valgfri skruefri installation og et batterirum,
som er nemt at åbne, så du kan opsætte dem på få minutter. Alt dette sammen med vores 2-årige produktgaranti.

Specifikation:
Ledningsforbundet til trådløs omformer
Farve

Hvid

Vægmontering

Ja

Frekvens / Trådløs rækkevidde*

868MHz / 200m

Kliktilslutning

Ja

Strøm

Batteri: 1 x CR2032 (3V) - (medfølger) / Ekstraudstyr, ekstern
transformer 8V/12V AC

Batterilevetid (år)

2

Batterifunktioner

Indikator for lavt batteri / Easy Open Battery Compartment

Driftstemperatur / opbevaringstemperatur

0°C to +40°C/-20°C to +60°C

Mål (mm) / vægt (g)

80 (h) x 64 (b) x 16 (d) / 41 (g)

Monteringsmuligheder

Beslag / Rawl Plugs / Skruer

Pakke
EAN-kode / Standardpakke EAN-kode

5004100967541 / 5004100967602

Pakkemål (mm) / vægt (g)

137 (h) x 146 (b) x 30 (d) / 140 (g)

Standardpakke, mængde

6

* Signal målt i frie omgivelser, vægge, lofter og metalkonstruktioner vil reducere den maksimale rækkevidde.

livewell.honeywell.com | © 2015 Honeywell International Inc.

