
Η προστασία μας και το home security, πιο επίκαιρα από ποτέ, αποτελούν πλέον κορυφαία προτεραιότητα στην 
καθημερινότητα μας. Η Panasonic εξελίσσει το σταθερά πρωτοποριακό της έργο και διευρύνει τις δραστηριότητες της 
και στον τομέα του home security & safety. 

Φέτος, παρουσιάζει το Smart Home, ένα σύστημα προϊόντων που προστατεύει το σπίτι σας με τον πιο “έξυπνο” τρόπο. 
Με τις λύσεις του Smart Home της Panasonic, εξασφαλίζετε συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο του σπιτιού σας χωρίς 
μηνιαία τέλη, για τη μέγιστη ασφάλεια και προστασία σας. Μέσω του Smartphone/tablet σας και με χρήση της δωρεάν 
εφαρμογής Panasonic Home Network για Android & iPhone, βρίσκεστε συνεχώς κοντά στο σπίτι σας. Έτσι, αισθάνεστε 
πιο ασφαλείς και πνευματικά ήρεμοι όπου κι αν είστε με την εγγύηση της Panasonic. 

Η Panasonic έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προϊόντων ασφαλείας, έναντι άλλων, μεμονωμένων συσκευών. 
Η εγκατάσταση τους είναι πολύ εύκολη, αφού με το πάτημα ενός πλήκτρου καταχωρούνται/συγχρονίζονται όλες οι 
συσκευές και ενεργοποιείται όλο το σύστημα. Το Panasonic Smart Home ξεχωρίζει για τη μεγάλη εμβέλεια (μέχρι 300 
m) που παρέχει η ασύρματη τεχνολογία DECT/ULE, η οποία είναι ιδανική για κατοικίες και διαμερίσματα. Επιπλέον, η 
ασύρματη τεχνολογία μέσω DECT εξασφαλίζει μια πλήρως αξιόπιστη σύνδεση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα Wi-Fi 
συστήματα χωρίς παρεμβολές. Υπάρχει πλήρης συμβατότητα μεταξύ των συσκευών (full integration) και το σύστημα 
λειτουργεί μέσω του ασύρματου router με σύνδεση στο internet.   

Το Smart Home απευθύνεται τόσο σε οικογένειες και φοιτητές, όσο και σε επιχειρήσεις. Το κάθε Smart Home πακέτο 
προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και το budget που διατίθεται. Το HUB είναι απαραίτητο, αφού συνδέει όλες 
τις συσκευές του συστήματος μεταξύ τους. Το σύστημα προϊόντων μπορεί να αποτελείται από εσωτερική κάμερα (KX-
HNC200), εξωτερική κάμερα (KX-HNC600), σειρήνα εσωτερικού χώρου (KX-HNS105), Smart Plug (KX-HNA101), 
αισθητήρα κίνησης (KX-HNS102), αισθητήρα πόρτας/παραθύρου (KX-HNS101), αισθητήρα υγρασίας (KX-HNS103), 
αισθητήρα θραύσης κρυστάλλων (KX-HNS104), πληκτρολόγιο πρόσβασης (KX-HNK101), μπαταρία τροφοδοσίας 
ανάγκης (KX-HNP100), τηλεχειριστήριο (KX-HNK102) και ασύρματο τηλέφωνο DECT (KX-HNH100). 

Συνδυάζοντας για παράδειγμα την εσωτερική κάμερα με τον αισθητήρα κίνησης και τον αισθητήρα παραθύρου/πόρτας, 
παρακολουθείτε από τη δουλειά μέσω του smartphone/tablet σας τα παιδιά σας και επικοινωνείτε μαζί τους μέσω του 
ενσωματωμένου μικροφώνου. Με την εσωτερική κάμερα και τη Smart Plug, παρακολουθείτε τα κατοικίδια σας και 
ρυθμίζετε το φωτισμό του σπιτιού σας, ώστε να φαίνεται πως υπάρχει κάποιος στο σπίτι προκειμένου να αποθαρρύνετε 
τυχόν διαρρήξεις. Η εξωτερική κάμερα είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα κίνησης που σας ειδοποιεί στο smartphone/tab-
let σας σε περίπτωση που κάποιος βρίσκεται έξω από το σπίτι/στον κήπο. Με τον αισθητήρα υγρασίας, ενημερώνεστε 
σε περίπτωση πλημμύρας/διαρροής νερού. Μοναδική προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η εγκατάσταση της δωρεάν 
εφαρμογής Panasonic Home Network στο Smartphone/tablet σας, η κατοχή του HUB και των παρελκομένων/συσκευών 
που σας είναι απαραίτητα. 

Το Smart Home της Panasonic διατίθεται στην Ελλάδα αποκλειστικά από την Intertech (www.intertech.gr) σε επιλεγμένα 
καταστήματα και το προτεινόμενο basic πακέτο ξεκινάει σε προτεινόμενη λιανική τιμή  179 ευρώ και περιλαμβάνει HUB, 
αισθητήρα πόρτας ή παραθύρου, αισθητήρα κίνησης και σειρήνα εσωτερικού χώρου.

Περισσότερες πληροφορίες click εδώ 

Panasonic Smart Home

http://www.intertech.gr
http://www.panasonic.gr/products/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/smart-home/smart-home/index.html?productlisting=yes

