
A Honeywell Home alkalmazás segítségével  
egyetlen gombnyomással irányíthatja 
háztartásának kényelmi berendezéseit, és mindig 
tudhatja, hogy mi történik az otthonában. Bárhol 
tartózkodjon is, az Android és iOS rendszerű 
eszközökhöz egyaránt elérhető alkalmazással 
kézben tarthatja okosotthon eszközei működését. 
Bármi is történik, az irányítás az Ön kezében van.

Honeywell Home – Egyetlen 
alkalmazás okosotthonához.
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Honeywell Home Biztonság, 
védelem és 
kényelem 
otthonában
Otthona irányítása  
és kényelme az 
Ön kezében van.



W1 WI-FI-S VÍZSZIVÁRGÁS ÉS
FAGYVESZÉLYJELZŐ
Időben értesülni fog, mi történik otthonában. 
Előzze meg a költséges javításokat!

T6 OKOSTERMOSZTÁT

Intelligens fűtésszabályozás, tökéletes komfort. Nézze meg 
bármikor, mi történik otthonában.

C2 WI-FI-S BIZTONSÁGI
KAMERA
Nézze meg bármikor, mi történik otthonában.

• Folyamatos védelem – azonnal tájékoztatja Önt 
az észlelt szivárgásokról, így lehetővé teszi a gyors 
beavatkozást, amellyel elkerülhetők a költséges 
javítások. A beépített érzékelők figyelik a beltéri 
hőmérsékletet és a páratartalmat, így elkerülhető  
a csövek elfagyása és a penész megtelepedése.

• Egyszerű telepítés – A Honeywell Home alkalmazás 
segítségével csatlakoztassa a vészjelzőt a Wi-Fi 
hálózathoz. A könnyen leolvasható LED fényjelzés 
hamarosan tudatja Önnel, hogy a rendszer működik.  
A beüzemelés csak néhány percet vesz igénybe.

• Akár 3 év elem élettartam – A készülék 3 darab 
AA típusú elemmel működik, így a beüzemelés 
hihetetlenül egyszerű. A megbízhatóságról pedig 
a figyelemre méltó akár 3 éves elem élettartam 
gondoskodik. 

• Az Ön igényeire szabható – Az opcionális kábeles 
szenzorok 1,2 m-rel meghosszabbítják az érzékelő 
hatósugarát. Több kábeles szenzor is egymáshoz 
csatlakoztatható, így akár 150 m-es hatótávolság  
is elérhető. A kábel a veszélyeztetett csővezetékekre  
is felhelyezhető. 

• A Honeywell Home termékcsalád tagja – 
Bármilyen szivárgás, fagyás vagy páratartalommal 
kapcsolatos probléma esetén okoseszközén 
hamarosan megjelenik az értesítés – és mindent a 
Honeywell Home alkalmazáson keresztül végezhet. 
Akár otthonáról, nyaralójáról, vagy borospincéről, 
hangszertárolóról van szó a W1 kiváló megoldás 
értékei megóvására.

• Egyszerű kezelés – az érintőképernyős 
kezelőfelületen egyszerűbben ütemezheti, 
módosíthatja és bírálhatja felül a beállított 
hőmérsékletet. Szükség esetén a képernyő le  
is zárható. 

• Távoli elérés – okoseszközéről bárhonnan vezérelheti 
a fűtési rendszerét. 

• Geofencing funkció – Az intelligens T6 
okostermosztát tudja, hogy Ön mikor van házon kívül, 
és így energiát takarít meg. Azt is tudja, mikor fordul be 
épp a szomszéd sarkon – és biztosítja, hogy otthona a 
tökéletes hőmérséklettel várja, amikor hazaérkezik. 

• A választás szabadsága – az előre konfigurált és 
egyéni időprogramok számos választási lehetőséget 
kínálnak: többek között a szabadság üzemmódot, 
valamint idő- és hőmérséklet alapú kombinált 
vezérlést a hét minden napjára vagy 5+2 napos 
hétköznap-hétvége egyedi időprogramot. Ezek 
segítségével egy nap akár 6 különböző kapcsolási 
időszakra is osztható.

• Megtakarítás az energiaköltségeken – az 
optimalizálási funkciónak köszönhetően a termosztát 
és a kazán hatékonyabban tud együttműködni,  
így csökkennek a rezsiköltségek. 

• Gyors beüzemelés – egyszerűen telepíthető és  
könnyen felszerelhető, fali szerelőkerettel (T6) vagy  
asztali tartóval (T6R).

• Teljes képet kaphat – 1080P HD-felbontás és 
kiváló minőségű, 145°-os széles látószögű lencse. 

• Azonnali értesítések – Az észlelt eseményekről a C2 
kamera értesítést küld az Ön okoseszközére. 

• Intelligens hangfelismerés – Felismeri a  
szén-monoxid vészjelző vagy füstérzékelő 
riasztását, a csecsemő sírását és erről 
okoskészülékén értesíti is Önt. 

• A legapróbb részletek sem maradnak rejtve 
– Nagy felbontású, 6-szoros digitális nagyítási 
lehetőséggel. 

• Geofencing funkció – a helyalapú vezérléssel 
kényelmesen, automatikusan aktiválható az 
„otthon” és a „távollét” üzemmód. 

• Biztonságos videótárolás – Az ingyenes 
felhőtárhelyről az elmúlt 24 órában rögzített 
felvételeket streamelheti és töltheti le, míg az 
ingyenes 8 GB-os SD kártya biztonsági tartalékként 
szolgál, ha nincs Wi-Fi kapcsolat. Minden felvételt 
modern, 256 bites titkosítás véd.  

• Négy állítható mozgásérzékelési zóna – figyelmen 
kívül hagyhatja a háttérben történő mozgásokat, de 
növelheti is az érzékenységet a fontos területeken.

• Kétirányú hangátvitel – Így nemcsak élőben 
követheti az eseményeket, hanem beszélhet is az 
otthonában lévőkkel.
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