
Ontdek de innovatieve 
draadloze deurbellen 
van Honeywell Home.

Serie 9

Serie 9 is het beste wat Honeywell aan deurbellen te bieden heeft, 

en de bellen zijn ontwikkeld voor gebruik in gezinnen met een druk 

leven. Ze zijn draagbaar, veelzijdig en innovatief en groeien met uw 

gezin mee en passen zich aan uw levensstijl aan.

Deze deurbellen beschikken over de technologie Honeywell Ac-

tivLink® en hebben een indrukwekkend draadloos bereik van 200 

meter. Dat betekent dat u ze in het hele huis of de tuin mee kunt 

nemen en nog steeds weet wanneer er een bezoeker aan de deur 

staat. Met ActivLink® kunt u onze deurbellen ook aan uw alarm-

producten koppelen, zoals deur- en raamsensors of draadloze 

bewegingssensors voor een vroege melding van bezoekers en een 

melding als er een deur geopend wordt, voor extra gemoedsrust.

De deurbellen uit de Honeywell Serie 9 zijn eenvoudig te installeren 

en al gekoppeld, waardoor ze direct na aankoop gebruik  kunnen 

worden. U hoeft zich nergens meer zorgen om te maken dankzij de 

batterijduur van vijf jaar en een productgarantie van twee jaar. 

+
SERIE / SÉRIE 9

Bereik uit te breiden tot /
Extension de la  

transmission jusqu’à  

400 m.



Flexibel uitzonderlijk. Prachtig ontworpen.
Deurbellen van Honeywell zijn de volgende generatie technologie voor thuis. Dit zijn deurbellen die 

zich niet alleen aan uw huis aanpassen, maar ook de mogelijkheid hebben met uw gezin mee te  

groeien als de behoeften en gewoonten veranderen.

Deurbellen van Honeywell zijn anders door hun intuïtieve ontwerp en flexibiliteit. Ze groeien met uw 

gezin mee, passen zich aan uw huis en levensstijl aan via een reeks slimme, aan te passen functies, 

zodat u altijd kunt bepalen hoe u ze wilt gebruiken. En dankzij Honeywell ActivLink®, kunt u uw deurbel 

van Honeywell zelfs koppelen aan uw beveiligingssysteem van Honeywell, voor nog meer gemak en 

gemoedsrust.
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livewell.honeywell.com
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Mogelijkheid tot stroomvoorziening via micro USB

Tot 5 jaar 
levensduur 
batterij

Met een indrukwekkend 
draadloos bereik tot 200 m 

Verstelbaar maximaal 
 volume van 90 dB, waar-
door het geluid tot op 
100 m te horen is

Keuze uit acht digitale 
melodieën, met de moge-
lijkheid uw eigen melodie 
toe te voegen 

Met Slaap/stille modus zet u 
de deurbel gedurende 3, 6, 9 of 
12 uur, of gedurende onbepaalde 
tijd stil 

Koppel twee deurbellen  
aan elkaar om het draad-
loze bereik te verlengen van 
200 naar 400 m

Halo- en LED-verlichting bieden visuele 
meldingen, ideaal voor tijdens de slaapmodus, 
of wanneer u de bel niet kunt horen

MAX

90dB MAX 8 MP3 LED

100m200m


