
Conţinut pachet:

1 x Sonerie de uşă wireless pentru priză,1 x buton wireless,1 x baterie CR2032 (3V),1 x Ghid de iniţiere rapidă, 1 x Siguranţă şi garanţie,

1 x Declaraţie de conformitate,

Funcţii principale şi beneficii:
Nu mai rataţi niciun vizitator şi nicio livrare, niciodată - Poziţionaţi soneria pentru priză oriunde în locuinţă, deoarece tehnologia 
Honeywell ActivLink™ asigură o rază de recepţie wireless fiabilă până la 150 m, în timp ce volumul maxim de 84 dB poate fi auzit de la o 
distanţă de până la 80 m.

Linişte sufletească - Linişte sufletească pentru vizitatori, datorită LED-ului de confirmare de pe buton, şi linişte sufletească pentru 
dumneavoastră, datorită funcţiei ciocănit secret care redă o melodie diferită astfel încât puteţi şti dacă la uşă este un membru al familiei 
sau un prieten. Pentru o linişte sufletească totală, cuplaţi prin Honeywell ActivLink™ soneria de uşă cu accesoriile se securitate şi cu 
kiturile de alarmă Honeywell, şi vă dezvoltaţi propriul sistem de avertizare şi alarmă casnică

Fără perturbaţii - Dispunând de volum reglabil şi mod inovator "somn/anulare sunet", care anulează sunetul soneriei pe termen nelimitat 
sau pentru o perioadă prestabilită de 3, 6, 9 sau 12 ore, familia dumneavoastră se poate relaxa fără a fi perturbată în timpul vizionării unor 
filme sau în timpul somnului.

Avertizări vizuale - Funcţiile lămpii cu halo şi LED-ului cu iluminare stroboscopică sunt avertismente vizuale discrete, dar eficiente, care 
completează melodia aleasă în medii zgomotoase sau ajută să vedeţi alarma atunci când soneria nu poate fi auzită. Modul de noapte 
poate oferi şi o lumină slabă şi reconfortantă, pentru a vă ghida în întuneric.

Design revoluţionar - Compacte şi cu un design minunat, într-o paletă armonioasă de alb şi gri, soneriile noastre sunt proiectate cu 
gândul la locuinţa dumneavoastră.

Linişte sufletească - Linişte sufletească pentru vizitatori, datorită LED-ului de confirmare de pe buton, şi linişte sufletească pentru 
dumneavoastră, datorită funcţiei ciocănit secret care redă o melodie diferită astfel încât puteţi şti dacă la uşă este un membru al familiei 
sau un prieten. Pentru o linişte sufletească totală, cuplaţi prin Honeywell ActivLink™ soneria de uşă cu accesoriile se securitate şi cu 
kiturile de alarmă Honeywell, şi vă dezvoltaţi propriul sistem de avertizare şi alarmă casnică

Fiabilitate şi calitate - Honeywell ActivLink™, ce foloseşte frecvenţa de 868 MHz, este protocolul nostru inovator care oferă creşterea 
razei de acţiune, a duratei bateriei până la 2 ani, şi o fiabilitate sporită a conexiunii, toate susţinute de garanţia calităţii produselor noastre 

Fişă date Seria 5
DC515EP2
Sonerie de uşă wireless pentru 
priză cu mod "somn", lampă de 
veghe şi buton: albă

Elegantă şi compactă, cu o calitate superioară a sunetului, 
soneria pentru priză Honeywell Home DC515EP2 nu va necesita 
niciodată baterii şi este proiectată pentru stilul dumneavoastră de 
viaţă. Dispune de modul "somn", pentru a vă putea relaxa fără a 
fi perturbat, în timp ce inovatoarea lampă de veghe cu 7 culori 
selectabile vă ghidează pe întuneric, cu o lumină slabă, 
reconfortantă.



de 2 ani.



Specificaţie:

Sonerie de uşă wireless pentru priză

Culoare alb

Montare pe perete Nu

Frecvenţă / Transmission Power / Distanţă wireless* 868MHz / 150m

Distanţă de sesizare (volum) 80m (84dB)

Melodii 6

Sunet Control volum / Mod somn şi anulare sunet / Sirenă internă

Durată alarmă (minute) 2 (Mod sirenă internă)

Avertizări vizuale
Indicator LED / Halo cu 8 culori / LED cu iluminare stroboscopică / 
Nightlight

Culori halo Roşu, verde, albastru, bleumarin, ciclam, galben, alb, portocaliu

Tensiune Alimentare de la reţea: 100-240V 50-60Hz 300mA

Capacitate maximă dispozitiv
4 x buton wireless/Senzor de mişcare wireless/Senzor de uşă şi fereastră 
wireless

Resetare la valorile din fabricaţie Da

Temperatură de funcţionare/depozitare 0°C până la +40°C/-20°C până la +60°C

Dimensiuni (mm) / Greutate (g) 70 (h) x 70 (w) x 76.5 (d) / 140 (g)

buton wireless

Culoare alb

Montare pe perete Opţional

Opţiuni de montare fără şuruburi (autocolante) Da

Frecvenţă / Transmission Power / Distanţă wireless* 868MHz / 200m

Avertizări vizuale LED de confirmare

Tensiune Baterie: 1 x CR2032 (3V) - (Inclus)

Durată exploatare baterie (ani) 2

Funcţii baterie Indicator nivel redus baterie / Compartiment baterie cu deschidere uşoară

Design buton Orizontal cu abatere

Ecuson buton Da

Clasă IP IP55

Temperatură de funcţionare/depozitare -20°C până la +50°C/-20°C până la +60°C

Dimensiuni (mm) / Greutate (g) 30 (h) x 70 (w) x 16 (d) / 23.5 (g)

Prinderi Suporturi / Şuruburi / Autocolante

Pachet

Cod EAN / Cod pachet EAN standard 5004100967930 / 5004100968074

Dimensiuni pachet (mm) / Greutate (g) 216 (h) x 150 (w) x 88 (d) / 420 (g)

Cantitate pachet standard 4

* Măsurată în condiţii de câmp deschis. Pereţii, tavanele şi structurile metalice vor reduce raza maximă.
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