HUB
- Συνδέει μεταξύ τους όλες τις συσκευές του
συστήματος
- Σύνδεση με το σταθερό δίκτυο για
πραγματοποίηση / απάντηση κλήσεων
- Υποστηρίζει κάρτες μνήμης microSD και microSDHC για εγγραφή εικόνας / ήχου από κάμερα.

Ασύρματο τηλέφωνο
- Λαμβάνει ειδοποίηση όταν ενεργοποιούνται
οι αισθητήρες και εμφανίζονται μηνύματα
στην οθόνη
KX-HNH100

KX-HNB600

Τηλεχειριστήριο
- Εύκολη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της λειτουργίας συναγερμού
- Δυνατότητα προγραμματισμού ενός
πλήκτρου (π.χ. για την πρίζα ή τη σειρήνα του

Μπαταρία τροφοδοσίας ανάγκης
- Εξασφαλίζει τη λειτουργία του συστήματος
Smart Home σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος και μπορεί να ενεργοποιήσει μια
κλήση ανάγκης

συναγερμού)

KX-HNP 100

KX-HNK 102

Εσωτερική κάμερα
- Έγχρωμη κάμερα με αισθητήρα νυκτός
- Ενσωματωμένο ηχείο και μικρόφωνο για
αμφίπλευρη σύνδεση επικοινωνίας
- Ανίχνευση κίνησης
- Αισθητήρας ήχου και θερμοκρασίας
KX-HNC200

Σειρήνα εσωτερικού χώρου
- Δυνατός ήχος
(έως 110 dB) με φλας LED που
ενεργοποιείται από διάφορους
αισθητήρες
KX-HNS 105

Αισθητήρας πόρτας/παραθύρου
- Αναγνωρίζει το άνοιγμα θυρών και
παραθύρων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
ενεργοποίηση άλλων ενεργειών (π.χ. για
την καταγραφή από την κάμερα)
KX-HNS101

Πληκτρολόγιο πρόσβασης
- Εύκολη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
του συστήματος Smart Home
- Απαιτεί σύνδεση με ρεύμα
KX-HNK 101

Εξωτερική κάμερα
- Αδιάβροχη έγχρωμη κάμερα με αισθητήρα
νυκτός
- Ενσωματωμένο ηχείο και μικρόφωνο για
αμφίπλευρη σύνδεση επικοινωνίας
- Αισθητήρας υπέρυθρων και ανίχνευση
κίνησης
KX-HNC600

Smart Plug/πρίζα με δυνατότητα
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- Έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών μέσω
εφαρμογής ή αισθητήρα
KX-HNA 101

Αισθητήρας κίνησης
- Ανιχνεύει κινήσεις στην γύρω περιοχή
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
ενεργοποίηση άλλων ενεργειών (π.χ. για την
καταγραφή από την κάμερα)
KX-HNS102

Αισθητήρας Υγρασίας
- Ανιχνεύει την ύπαρξη νερού με αισθητήρα
KX-HNS 103
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Αισθητήρας θραύσης κρυστάλλων
- Το ενσωματωμένο μικρόφωνο
αναγνωρίζει τη συχνότητα θραύσης
κρυστάλλου
KX-HNS 104

panasonic.gr

Panasonic Greece

panasonicgreece

Έξυπνη πρίζα
Το Smart Plug σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα
χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
των συσκευών και των συστημάτων.

Παρακολούθηση του σπιτιού
Όπου κι αν βρίσκεστε, οι εσωτερικές και εξωτερικές
κάμερες μεταδίδουν στο smartphone/tablet σας την
εικόνα σε πραγματικό χρόνο και εξασφαλίζουν την
ζωντανή επικοινωνία.

