
Jedna jednoduchá aplikácia, celý rad 
inteligentných Wi-Fi výrobkov.  
Honeywell Home zvyšuje komfort, bezpečnosť 
a získavanie informácií o domácnosti. 
Každý výrobok bezchybne funguje aj 
samostatne. Spoločne predstavujú spôsob, 
ako organizovať život v domácnosti.

Aplikácia Honeywell Home – ovládanie 
a pohodlie, kedykoľvek a kdekoľvek.

V rodine vládne  
pohodlie
Vďaka radu výrobkov Honeywell Home  
v srdci vašej domácnosti je život jednoduchší.

Zistite viac:
getconnected.honeywellhome.com
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WI-FI DETEKTOR ÚNIKU VODY 
A MRAZU W1
Zabezpečte ochranu Vašej domácnosti a zabráňte nákladným 
opravám.

INTELIGENTNÝ  
TERMOSTAT T6
Jednoduchý spôsob, ako domov priniesť komfort, inteligenciu 
a úspory.

BEZPEČNOSTNÁ WI-FI  
KAMERA C1
Buďte blízko domova, nech už ste kdekoľvek.

• Bezpečnosť – Informuje vás o zistenom úniku, vďaka 
čomu môžete rýchlo konať a vyhnúť sa potenciálne 
nákladným opravám. Vstavané snímače sledujú 
úrovne teploty a vlhkosti v interiéri, čím pomáhajú 
zabrániť zamrznutiu potrubí a plesniveniu.

• Jednoduchá inštalácia – Potrebné sú len pripojenie 
k sieti Wi-Fi a aplikácia Honeywell Home, bez 
akejkoľvek dodatočnej centrálnej jednotky. Inštalácia 
trvá iba niekoľko minút.

• Životnosť batérie až 3 roky – Bez káblov je inštalácia 
nezvyčajne jednoduchá. Spoľahlivosť zvyšuje aj 
batéria s rovnako nezvyčajne dlhou životnosťou 
až tri roky. 

• Nastaviteľný podľa vašich potrieb – Dodáva sa 
s 1,2 m dlhým snímacím káblom, ktorý zväčšuje 
monitorovanú oblasť. Dokonca ho možno obtočiť 
okolo rizikových potrubí. 

• Súčasť radu výrobkov – Wi-Fi detektor úniku vody a 
mrazu W1 je súčasťou pripojenej platformy  
Honeywell Home. V kombinácii s termostatom T6 
spravia vašu domácnosť inteligentnejšou, pretože 
poskytnú lepšie ovládanie a viac komfortu.

• Jednoduchá obsluha – Rozhranie na dotykovej 
obrazovke zjednodušuje plánovanie a zmenu teploty. 
Obrazovku možno podľa potreby uzamknúť. 

• Vzdialený prístup – Ovládajte systém vykurovania 
mobilným zariadením, nech už ste kdekoľvek. 

• Geozóny – Programovanie na základe polohy prináša 
novú možnosť ovládania, pričom vykurovanie 
domácnosti sa upravuje podľa vašej polohy. 

• Sloboda voľby – Termostat disponuje vopred 
nakonfigurovanými časovými programami s 
možnosťou ich zmeny. Užívateľ môže využiť 
režimy ako „dovolenka“ alebo ovládať teplotu 
prostredníctvom vlastných 7-dňových, 5/2-dňových 
a jednodňových programov s až šiestimi časovými 
zmenami denne.

• Úspora energie – Funkcie optimalizácie umožňujú 
efektívnejšiu súčinnosť termostatu a kotla, vďaka 
čomu ušetríte na nákladoch na vykurovanie. 

• Rýchle nastavenie – Jednoduchá inštalácia, 
bez problémov i na stenu.

• Kompletný obraz – Rozlíšenie 720p HD 
prostredníctvom širokouhlého objektívu. 

• Bleskové upozornenie – Upozornenie do mobilného 
zariadenia v prípade nezvyčajnej udalosti. 

• Inteligentná detekcia zvuku – Rozpozná zvukové 
alarmy z detektorov dymu a oxidu uhoľnatého. 

• Neunikne žiadny detail – Výkonné 5-násobné 
digitálne priblíženie. 

• Geozóny – Ovládanie na základe polohy umožňuje 
pohodlné automatické ovládanie režimov „doma“ 
a „mimo“. 

• Zabezpečené videá – 24-hodinové bezplatné, 
zabezpečené uloženie v cloude umožňuje vysielať 
a sťahovať videozáznamy, ktoré potrebujete.  

• Dve nastaviteľné zóny poplachu – Ignorovanie 
pohybov v pozadí na zabránenie falošným poplachom 
alebo zameranie sa na citlivejšie oblasti.

• Zostaňte v spojení – Funkcia obojsmerného zvuku.
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