Aplicația Lyric – Control și confort
oriunde, oricând.
O aplicație simplă, o lume de produse
Wi-Fi inteligente. Lyric facilitează confortul,
siguranța și informațiile despre locuința
dumneavoastră. Fiecare produs luat în parte
funcționează extraordinar. Împreună, acestea
reprezintă o modalitate de organizare a vieții.
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Confortul
specific familiei
Viața este mai ușoară cu familia Lyric
în centrul locuinței dumneavoastră.

DETECTORUL DE SCURGERI DE
APĂ ȘI ÎNGHEȚ LYRIC™ W1 WI-FI

TERMOSTATUL
INTELIGENT LYRIC™ T6

CAMERA DE SUPRAVEGHERE
LYRIC™ C1 WI-FI

Protejați-vă locuința și evitați reparațiile costisitoare.

Modalitatea ușoară de a aduce confortul și controlul
în locuința dumneavoastră.

Rămâneți aproape de casă, oriunde v-ați afla.
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• Mențineți siguranța – Vă informează atunci când este
detectată o scurgere, astfel fiind mai ușor să acționați
rapid și să evitați potențialele reparații costisitoare.
Senzorii încorporați urmăresc temperatura și nivelurile
de umiditate din interior, astfel ajutând la evitarea
înghețării țevilor și formării mucegaiului.

• Utilizare ușoară – Interfața cu ecran tactil simplifică
configurarea și utilizarea termostatului. Ecranul poate
fi blocat atunci când este necesar.

• Instalare simplă – Sunt necesare doar o conexiune
Wi-Fi și aplicația Lyric. Nu este nevoie de o centrală
suplimentară. Instalarea durează numai câteva
minute.

• Limitare spatială (Geofencing) – Programarea pe
bază pe locație adaugă un nivel de control automat,
ajustând încălzirea locuinței pe baza locației
dumneavoastră.

• Durată de funcționare a bateriei de până la 3 ani –
Fără a fi nevoie de fire, instalarea este remarcabil
de simplă. Fiabilitatea este sporită de o durată de
funcționare a bateriei la fel de remarcabilă, de până
la 3 ani.

• Libertate de alegere – Programarea preconfigurată
și personalizată vă oferă o gamă largă de opțiuni,
inclusiv modurile “plecat” și acasă”, precum și
posibilitatea de control combinat pentru timp și
temperatură, pentru 7 zile, 5/2 zile și programe pentru
o singură zi, cu până la 6 perioade de timp pe zi.

• Se adaptează la necesități – Include un cablu de
1,2 m sensibil pe toată lungimea sa, care extinde aria
de detectare. Acesta poate fi, de asemenea, înfășurat
în jurul țevilor cu risc de scurgere.

• Economii de energie – Caracteristicile de optimizare
permit termostatului și cazanului să lucreze mai
eficient împreună, ajutându-vă să reduceți valoarea
facturii de energie.

• Parte din familia Lyric – Detectorul de scurgeri de
apă și îngheț Lyric W1 Wi-Fi face parte din platforma
conectată Honeywell Lyric. În combinație cu
termostatul Lyric T6, locuința dumneavoastră devine
mai inteligentă, asigurând un control mai bun și un
confort sporit.

• Comandă la distanță – Utilizați dispozitivul inteligent
pentru a controla sistemul de încălzire de oriunde
v-ați afla.

• Configurare rapidă – Instalare ușoară și montare
pe perete fără probleme.
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• Vedeți în ansamblu – 720p HD cu obiectivul cu
unghi larg.
• Primiți notificări rapide – Alerte către un dispozitiv
inteligent dacă se întâmplă ceva neobișnuit.
• Detecție inteligentă a sunetului – Recunoaște
alarmele de fum și de monoxid de carbon
(majoritatea mărcilor cunoscute de produse).
• Accent pe fiecare detaliu – Zoom digital puternic, 5x.
• Limitare spațială (Geofencing) – Controlul în funcție
de locație asigură reglarea automată ușoară pentru
modurile „acasă” și „plecat”.
• Clipurile video sunt în siguranță – stocarea gratuită,
securizată, în cloud, timp de 24 de ore vă permite să
transmiteți și să descărcați clipurile video de care aveți
nevoie.
• Două zone de alarmă reglabile – Ignorați mișcările
de fundal pentru a preveni alarmele false sau a pune
accentul pe zonele mai sensibile.
• Mențineți legătura – Comunicare audio bidirecțională.

