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Dzwonek Bezprzewodowy 1-Przycisk
2-Odbiorniki 230V E602
Cena

89,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

9145546074922

Producent

TopVista

Opis produktu

Dzwonek Bezprzewodowy 1-Przycisk
2-Odbiorniki 230V
Dzwonek do drzwi: bez kabli, bez montażu, bez problemów.
Pierwszy w Polsce dzwonek z dwoma odbiornikami. Naciskasz przycisk i dzwoni jednocześnie w 2 miejscach.
Genialnie skuteczne i zdumiewająco proste.
Czy lubisz być przywiązany do kabli telefonu stacjonarnego? Nikt nie lubi. Teraz możesz raz na zawsze wyrzucić
stary dzwonek do drzwi. Dawna technologia wymagała kucia w ścianie i wiercenia, przewodów, elektryka, a dzwonek mógł
wisieć tylko w jednym miejscu. Ale koniec z tym.
Zamów teraz dzwonek, który naprawdę rozwiązuje problemy i zapewnia mobilność.
E602 to piękny i solidny dzwonek do wszystkich rodzajów drzwi, bram i furtek.

Najważniejsze cechy:
Będzie działać tam, gdzie jest zwykłe gniazdko elektryczne
Przymocujesz go do dowolnej powierzchni mocną taśmą dwustronną (ale dla chętnych dołączamy 2 kołki do
montażu z pomocą wiertarki)
Odbiornik, czyli urządzenie z melodyjkami wkładasz po prostu do zwykłego gniazdka
1 przycisk i aż 2 odbiorniki, dzięki czemu dzwoni jednocześnie na dwóch piętrach, a nawet w dwóch różnych
budynkach
Gra, jak Ty tego chcesz: masz do wyboru 36 melodii i aż 4 poziomy głośności (gdy słychać melodię, widać też
mrugające światło – jak na zdjęciu)
Każdy z dwóch odbiorników działa niezależnie: ustawiasz różne melodie, różne głośności, wpinasz w różnych miejscach
albo wyłączasz, kiedy chcesz
Działa zawsze: pod dachem i na podwórku, na mrozie i w słońcu, a także do 200 metrów (to tyle co 2 boiska
piłkarskie)
Wiesz, jak go nazywamy? Dzwonek do zadań specjalnych.
A wiesz, czemu?
To idealne rozwiązanie wielu dzisiejszych problemów. Zobacz, ile z nich możesz rozwiązać jednym dobrze pomyślanym
dzwonkiem.
Co trzeba było zrobić, gdy zepsuł się stary dzwonek? Poczekać na elektryka albo innego fachowca, a czasami kuć w
ścianie, rozbierać szafę czy malować i gipsować. A teraz te wszystkie rzeczy to historia.
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Gdzie montowało się dzwonek? Przycisk na ścianie, a pudełko z melodyjką gdzieś pod sufitem. Teraz przycisk możesz
przymocować na ścianie, na drzwiach, furtce, bramie, na biurku czy nawet w samochodzie!
Czy była jakaś korzyść z dzwonka, gdy w domu była tylko starsza lub niedosłysząca osoba? Żadnej. A gdy potrzebny
był dzwonek do biura w kamienicy czy do jednej firmy wśród 100 innych? Teraz koniec z problemami.
Bezprzewodowy dzwonek do drzwi z dwoma odbiornikami rozwiązuje kilka ważnych problemów
Montaż. Już dobrze wiesz, że możesz zapomnieć o kablach, wierceniu i zastanawianiu się, jak by tu zamontować
przycisk. Bo dosłownie możesz go przykleić, gdzie chcesz.
Mobilność. Ma dzwonić w pokoju u syna i w salonie? Żaden problem. Na parterze i na piętrze? W porządku. W domu i
w altanie? Jak najbardziej. W korytarzu i w odległym biurze? Bułka z masłem. Na recepcji i w magazynie? Jak
najbardziej.
Pomysłowość. Jeśli domowników nie ma albo nie słyszą dzwonka (lub nie mogą podejść do drzwi), to podłącz drugi
dzwonek w mieszkaniu u sąsiada albo nawet w innym domu. Zawsze będą dzwonić obydwa.
Wielozadaniowość. A gdyby dostawca miał przycisk dzwonka w samochodzie, a po naciśnięciu grałoby w
magazynie? Albo gdyby klienci nie musieli już wybierać przypadkowych cyfr na domofonie, tylko od razu dzwoniliby do
Ciebie?
Wydajność. 200 metrów – właśnie tyle długości mają 2 boiska piłkarskie. I tyle wynosi zasięg między przyciskiem a
dzwonkiem. Czyli tak naprawdę możesz podłączyć dzwonek u siebie, a drugi na innej ulicy – też będzie działać.
Wytrzymałość. Model E602 to piękny, ale i wytrzymały kawałek elektroniki i plastiku. Ma klasę wodoodporności IP44,
czyli spokojnie można go używać na podwórku, a działa w temperaturach od -10 do 60 stopni.
I być może najważniejsza cecha: prostota. Przycisk zasilany jest małą bateryjką, którą też od nas otrzymasz. A za kilka lat
kupisz nową bez problemu – obecnie kosztuje ona 4 złote. W zestawie jest też idealnie docięta taśma dwustronna – dzięki niej
przykleisz przycisk w dowolne miejsce w 10 sekund. Odbiornik, czyli urządzenie z melodyjkami, ma wielkość zwykłego
włącznika światła i po prostu wtykasz je do gniazdka (tak, jest tam wtyczka europejska). Na górze są 2 przyciski, którymi
ustawiasz melodyjkę i głośność. I koniec. To naprawdę wszystko, co musisz zrobić.
Teraz zastanów się, jak możesz wykorzystać nowe możliwości

Parametry techniczne:
Zestaw zawiera: 1 dzwonek oraz 2 stacje dzwoniące do kontaktu 230V
Design: Nowoczesne i eleganckie wzornictwo
Zużycie energii: Niskie zużycie energii elektrycznej
Zasięg urządzenia: Łączność bezprzewodowa na wyjątkowo dużą odległość do 200 metrów
Melodie:36 sygnały dźwiękowe do wyboru
Głośność:4 poziomy głośności
Zabezpieczenia: Odporność na zachlapania, krople wody (IP44)
Gabaryty jednostki wewnętrznej: wys. 85 x szer. 85 x głęb. 70 mm
Gabaryty jednostki zewnętrznej: wys. 75 x szer. 45 x głęb. 20
Dostępne kolory: Biały

W zestawie
Nadajnik x 1
Odbiornik x 2
Dwustronna taśma klejąca
1 x bateria do nadajnika
Instrukcja w języku angielskim
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