INTELIGENTNE STEROWANIE
DOMEM

Smart Home

Czym jest Smart Home firmy Panasonic?
Smart Home firmy Panasonic to system bezprzewodowy oparty na Hubie,
umożliwiający stworzenie w Twoim domu potężnej sieci kamer, czujników,
syren i inteligentnych gniazdek. Jest sterowany za pomocą łatwej w użyciu
aplikacji*. System może łączyć się również z linią stacjonarną, dzięki czemu
smartfona lub tabletu można używać jako domowego telefonu.
* Darmową aplikację do Smart Home na smartfony
można pobrać ze strony internetowej
http://panasonic.net/pcc/support/tel/homenetwork/

Hub
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Panasonic Smart Home

Dostępne produkty z serii Smart Home (2016
r.)
Europa Ś rodkowa i Wschodnia

Dost ę pne od kwi et ni a 2016 r . – 12 węz ł ów z Hubem
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Elementy
Hub (KX-HNB600)* Każde urządzenie wymaga Huba.
• Serce systemu (łączy wszystkie urządzenia ze sobą).
• Wysyła alarmy z systemu na smartfon/tablet przez router
bezprzewodowy połączony z Internetem.
• Łączy się z domową linią telefoniczną, aby móc nawiązywać
i odbierać połączenia.
• Obsługuje karty microSD/microSDHC, na których
rejestrowany jest obraz wideo i dźwięk.

Kamera wewnętrzna (KX-HNC200: maks. 4)
• Kolorowa kamera pracująca również w trybie nocnym,
wbudowany mikrofon na potrzeby monitorowania na żywo
i nagrywania.
• Wbudowane czujnik obrazu (detektor ruchu), czujnik dźwięku
i czujnik temperatury mogą być wykorzystane do
uruchomienia innych działań (np. nagrywania, włączenia
światła itd.).
• Wbudowany mikrofon i głośnik zapewniają dwukierunkową
komunikację.

Kamera zewnętrzna (KX-HNC600: maks. 4)
• Kolorowa kamera pracująca również w trybie nocnym,
wbudowany mikrofon na potrzeby monitorowania na żywo
i nagrywania.
• Wbudowane czujnik obrazu i czujnik podczerwieni (detektor
ruchu) mogą być wykorzystane do uruchomienia innych
działań (np. nagrywania, włączenia światła itd.).
• Wbudowany mikrofon i głośnik zapewniają dwukierunkową
komunikację.
• Obudowa odporna na warunki zewnętrzne (klasa IP55).

Czujnik okienny/drzwi (KX-HNS101: maks. 50 szt.)
• Wykrywa otworzenie odpowiedniego okna lub drzwi.
• Może być wykorzystany do uruchomienia innych działań
(np. nagrywania, włączenia światła itp.).

Czujnik ruchu (KX-HNS102: maks. 50*2)
• Wykrywa ruch w okolicy.
• Można wybierać pomiędzy dwoma poziomami
czułości czujnika.
• Może być wykorzystany do uruchomienia innych
działań (np. nagrywania, włączenia światła itp.).

Inteligentne gniazdko (KX-HNA101: maks. 50*2)
• Może być włączane i wyłączane za pomocą słuchawki
lub aplikacji Home Network lub uruchamiane wskutek
zadziałania czujnika.
• Wbudowane wykrywanie przetężenia dla zwiększenia
poczucia bezpieczeństwa.
• Pobór mocy jest rejestrowany w celach
informacyjnych.

Cyfrowa słuchawka bezprzewodowa (KX-HNH100: maks. 6 szt.)
• Nawiązywanie i odbieranie połączeń za pomocą linii
telefonicznej.
• Może być wykorzystana do uzbrojenia lub rozbrojenia
systemu.
• Wyświetla status systemu.
• Otrzymuje powiadomienie, gdy uruchomione zostają
czujniki. Wyświetla oraz podaje informację
o wykryciu.

Syrena wewnętrzna (KX-HNS105: maks. 50 szt.)
• Wydaje głośny dźwięk (do 110 dB). Po uruchomieniu
przez czujniki miga dioda.
• Można wybierać pomiędzy dwoma poziomami
głośności.
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Elementy 2
Czujnik zalania (KX-HNS103: maks. 50 szt.*2)
• Korzysta z niewielkiej sondy wykrywającej wodę.
• Może być wykorzystany do uruchomienia innych działań
(np. nagrywania, włączenia światła itp.).

Czujnik wybicia szyby (KX-HNS104: maks. 50 szt.*2)
• Korzysta z mikrofonu, który może wykryć unikatowe
częstotliwości dźwięku generowane podczas tłuczenia szkła.
• Może być wykorzystany do uruchomienia innych działań
(np. nagrywania, włączenia światła, uruchomienia syreny itp.).

Klawiatura dostępowa (KX-HNK101: maks. 50 szt.*2)
• Umożliwia szybkie potwierdzenie i zmianę stanu uzbrojenia
systemu.
• Aby dostęp do niej był łatwiejszy, może być zamontowana
wewnątrz domu lub w pobliżu wejść i wyjść.

Brelok z pilotem (KX-HNK102: maks. 50 szt.*2)
• Umożliwia szybką zmianę stanu uzbrojenia systemu przy
wchodzeniu do domu lub wychodzeniu z niego.
• Może być wykorzystany do uruchomienia uprzednio
zaprogramowanej operacji, takiej jak włączenie inteligentnego
gniazdka lub włączenie alarmu dźwiękowego.
• Dla wygody może być podpięty do pęku kluczy.

Bateria podtrzymująca zasilanie (KX-HNP100: maks. 50 szt.*2)
• Zapewnia zasilanie Huba lub innych urządzeń w przypadku
przerwy w dostawie prądu.
• Wykrywa przerwy w dostawie prądu i może być używana
przez Huba do wykonania połączenia na uprzednio
zaprogramowany numer w przypadku przerwy w dostawie
prądu.

*2 Do Huba może być podłączonych maksymalnie 50 czujników, inteligentnych gniazdek i innych urządzeń.
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Możliwość rozbudowy systemu
Czujnik ruchu
KX-HNS102

Czujnik zalania
KX-HNS103

Maks.
Maks.

4*1

Maks.

50*2

50*2

Maks.

50*2

Kamera wewnętrzna
KX-HNC200/210

Maks.

Czujnik wybicia szyby
KX-HNS104

Maks.

50*2
Syrena wewnętrzna

4*1

KX-HNS105

Kamera zewnętrzna
KX-HNC600

Maks.

Maks.

Czujnik drzwi/

50*2okienny

50*2

eligentne gniazdko
-HNA101

KX-HNS101

Hub
KX-HNB600

Kompatybilne urządzenia przedstawiono
na grafice obok. Możliwy jest wybór
uprzednio skonfigurowanego pakietu,
dodawanie poszczególnych urządzeń do
istniejącego pakietu lub zbudowanie
własnego systemu przez wybranie
odpowiednich urządzeń.

Maks.

Maks.
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frowa
chawka bezprzewodowa
-HNH100

50*2

Wi-Fi

Maks.

Maks.

Klawiatura dostępowa
KX-HNK101

50*2

50*2

Brelok z pilotem
KX-HNK102

Bateria podtrzymująca zasilanie
KX-HNP100

Maks.
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*1 Do Huba podłączone mogą być maksymalnie 4 kamery, w tym
kamery zewnętrzne i wewnętrzne.
*2 Z Hubem może łączyć się maksymalnie 50 urządzeń, w tym
inteligentne gniazdka, czujniki ruchu i czujniki okien/drzwi,
czujniki zalania, czujniki wybicia szyby, syreny wewnętrzne,
klawiatura dostępowa, brelok z pilotem oraz baterie
podtrzymujące zasilanie.

Smartfon
lub tablet
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Pakiety dostępne w Europie
Zestaw startowy
bezpieczeństwa
Czujnik
domu
okienny/drzwi

Czujnik ruchu

Zestaw startowy
bezpieczeństwa domu Plus
Czujnik ruchu
Czujnik
KX-HN6011 okienny/drzwi

KX-HN6010
Syrena wewnętrzna

Hub

Hub
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Dlaczego warto wybrać rozwiązanie firmy Panasonic?
Oto odpowiedzi na to pytanie:
Daleki zasięg
Technologia
bezprzewodowa DECT
zapewnia większy zasięg
niż technologie Wi-Fi i 2,4
GHz FHSS. Łatwa
bezprzewodowa instalacja
w oddalonych lokalizacjach.

Parowanie
za pomocą jednego
przycisku

Brak miesięcznych opłat
Wystarczy jedynie zakupić
sprzęt, podczas gdy usługi
bezpieczeństwa wymagają
uiszczania miesięcznych
opłat.

Brak zakłóceń
Brak zakłóceń przez
popularne urządzenia
pracujące w paśmie 2,4
GHz, takie jak komputery
i kuchenki mikrofalowe.
Dzięki temu
monitorowanie odbywa
się bez zakłóceń obrazu.
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Czujnik zalania (KX-HNS103)
Korzyś ci dla użytkowników (funkcje
podstawowe)
Gdy czujnik zalania wykryje wyciek wody,
automatycznie zostanie wysłanie
powiadomienie do aplikacji na smartfonie.

Koncepcja
- Wykrywanie zalania podłogi

Zalety
- Wodoodporność na poziomie IP44 (ekwiwalent)
- Długi czas pracy baterii (2 lata)

Funkcje
- Parowanie za pomocą jednego przycisku
- Typ baterii: CR2 × 1
- Długość przewodu: 1,2 m

Korzyś ci dla użytkowników (funkcje
współpracy)
Gdy uruchomi się jakikolwiek czujnik,
przez słuchawkę zostanie wysłane
powiadomienie.

Ł azienka
Wykryte
zostało
zalanie

Stylistyka i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Czujnik wybicia szyby (KX-HNS104)
Korzyś ci dla użytkowników (funkcje
podstawowe)
Po wykryciu dźwięku tłuczonego szkła na
smartfon lub tablet zostanie wys łane
powiadomienie.

Koncepcja
- Wykrywanie dźwięku tłuczonego szk ła w domu

Zalety
- Regulowana czułość czujnika
- Długi czas pracy baterii (1 rok)
- Wykrywanie dźwięku tłuczonego szk ła w domu

Korzyś ci dla użytkowników (funkcje
współpracy)
Po wykryciu dźwięku tłuczonego szkła
kamera zaczyna nagrywać.

Funkcje
- Parowanie za pomocą jednego przycisku
- Przełącznik wyboru czułości czujnika: wysoka/niska
- Typ baterii: standardowa AA × 2

Stylistyka i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Klawiatura dostępowa (KX-HNK101)
Korzyś ci dla użytkowników (funkcje
podstawowe)
Umożliwia szybkie potwierdzenie i łatwe
uzbrojenie/rozbrojenie systemu za pomocą
jednego dotknięcia klawiatury dostępowej.

Koncepcja
- Elegancka klawiatura na ekranie dotykowym
z podświetleniem

Zalety
- Ekran dotykowy z podświetleniem klawiszy
- Zmiana trybu powiadomienia (uzbrojony/rozbrojony)
- Powiadomienie głosowe

Korzyś ci dla użytkowników (funkcje
współpracy)
Powiadomienia są wysyłane przez klawiatur ę
dostępow ą, gdy jakikolwiek czujnik się
uruchomi.

Funkcje

- Parowanie za pomocą jednego przycisku
- Przełącznik głośności
- Zasilanie za pomocą adaptera AC
Stylistyka i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Brelok z pilotem (KX-HNK102)
Korzyś ci dla użytkowników (funkcje
podstawowe)
Powiadomienia mogą być
włączane/wyłączane za pomocą
przycisków ARM (uzbrojenie)
i DISARM (rozbrojenie) na breloku z
pilotem.

Koncepcja
- Łatwy w użyciu i wygodny brelok z pilotem
z prostymi przyciskami zmiany trybu

Zalety

miana trybu powiadomienia (uzbrojony/rozbrojony)
Programowalny przycisk

Korzyś ci dla użytkowników (funkcje
współpracy)

Programowalnego przycisku można użyć do
uruchomienia uprzednio zaprogramowanej
operacji, takiej jak w łączenie inteligentnego
gniazdka lub przycisku alarmu.

Funkcje
- Parowanie za pomocą jednego przycisku
- Typ baterii: CR2
- 2 lata pracy na baterii
Stylistyka i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Bateria podtrzymująca zasilanie (KX-HNP100)
Korzyś ci dla użytkowników (funkcje
podstawowe)

Doprowadza zasilanie do Huba, kamer i syren,
gdy główne źródło zasilania jest odłączone.

Syrena

Hub
Kamera

Koncepcja
-

-

Powiadomienie o zaniku zasilania dzięki podtrzymaniuKorzyś ci dla użytkowników (funkcje
bateryjnemu Huba, kamer i syren
współpracy)
Powiadamianie o przerwie w zasilaniu za
pomocą połączenia z telefonu stacjonarnego
Zalety
Podtrzymanie bateryjne na wypadek zaniku zasilania
Powiadamianie o przerwie w zasilaniu za pomoc ą
połączenia z telefonu stacjonarnego

Funkcje

o-jonowa bateria wielokrotnego ładowania (1450 mAh)W przypadku przerwy w zasilaniu
W przypadku odcięcia zasilania przez włamywacza
czuwania Huba: 1 godzina
przed włamaniem
nagrywania przez kamerę: 1 godzina
(1)
(2)

Stylistyka i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Zalety rozwiązania Panasonic

Daleki zasięg
Bezpieczny system
Brak zakłóceń (stabilna praca)
Łatwa konfiguracja Wi-Fi®
Brak miesięcznych opłat
Możliwość rozbudowy systemu
Parowanie za pomocą jednego przycisk
Darmowa aplikacja na smartfony
15

Daleki zasięg

Panasonic

Inne

Technologia bezprzewodowa DECT
zapewnia większy zasięg niż technologia
Wi-Fi. Łatwa bezprzewodowa instalacja
w oddalonych lokalizacjach.
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Bezpieczny system
Bezpieczniejszy niż inne produkty Wi-Fi

1 Połączenie DECT

1

Połączenie
DECT ULE/
DECT

Hub i urządzenia takie jak kamery i czujniki
podłączone są przy wykorzystaniu
dedykowanej technologii bezprzewodowej
DECT ULE/DECT.
2
Bezpieczne
Parowanie

3

Bezpieczne
nagrywanie

2 Bezpieczne parowanie
Parowanie przed użyciem jest konieczne, aby
podłączyć smartfony/tablety do Huba. Dzięki
temu dostęp jest możliwy tylko z poziomu
bezpiecznie sparowanych smartfonów lub
tabletów.
3 Bezpieczne nagrywanie
Nagrania wideo są przechowywane na kartach
microSD/microSDHC (do kupienia osobno).
Dostęp do nich przez Wi-Fi lub chmurę nie jest
możliwy. Jest to bezpieczniejsze niż
monitorowanie ID i hasła.
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Brak zakłóceń (stabilna praca)
Panasonic
Urządzenia pracujące w paśmie 2,4 GHz
Wi-Fi
Brak zakłóceń
Wi-Fi
Smart Home

wyraźny
obraz

DECT

Tablet/
smartfon

Inne
Urządzenia Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi

Brak zakłóceń przez popularne
urządzenia pracujące w paśmie 2,4 GHz,
takie jak komputery i kuchenki
mikrofalowe. Dzięki temu monitorowanie
odbywa się bez zakłóceń obrazu.

Prędkość transmisji
danych
POGORSZONA

Wi-Fi
„zamazany”
obraz
Tablet/
smartfon
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Łatwa
Ł
atwa konfiguracja Wi-Fi
Panasonic

Łatwe połączenie z routerem Wi-Fi.
Urządzenie można skonfigurować
z poziomu smartfona bez konieczności
uruchamiania komputera.

Konfigurację można wykonać
w trzech prostych krokach.
Smartfon (Android)

Tył

Krok 1.

Podłącz telefon
do Huba. *

Hub

Pobierz aplikację
i rozpocznij pracę.

Wciśnij
przycisk [Wi-Fi SETUP].

Inne

Krok 2.

Podłącz Huba
do routera.

Hasło

********

Wprowadź hasło do routera Wi-Fi.
Hasło

Krok 3.

Podłącz
telefon
do Huba przez

********

Ustaw hasło
do zdalnego dostępu.

Tył

Wciśnij
przycisk [Wi-Fi SETUP].

* W przypadku użytkowników iOS wymagany jest dodatkowy krok: po połączeniu telefonu z Hubem i zmianie ustawień Wi-Fi konieczne jest ponowne uruchomienie
aplikacji.

router.
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Brak miesięcznych opłat

Wystarczy jedynie zakupić sprzęt,
podczas gdy usługi bezpieczeństwa
wymagają uiszczania miesięcznych opłat.
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Możliwość rozbudowy systemu
Czujnik ruchu
KX-HNS102

Czujnik zalania
KX-HNS103

Maks.

Kamera wewnętrzna
KX-HNC200/210 Maks.

Maks.

50*2

50*2

4*1

Maks.

50*2

Maks.

Czujnik wybicia szyby
KX-HNS104

Maks.

50*2
Syrena wewnętrzna

4*1

KX-HNS105

Kamera zewnętrzna
KX-HNC600

Maks.

Maks.

Czujnik drzwi/

50*2okienny

50*2

ligentne gniazdko
HNA101

KX-HNS101

Hub
KX-HNB600

Kompatybilne urządzenia przedstawiono
na grafice obok. Możliwy jest wybór
uprzednio skonfigurowanego pakietu,
dodawanie poszczególnych urządzeń do
istniejącego pakietu lub zbudowanie
własnego systemu przez wybranie
odpowiednich urządzeń.

Maks.

Maks.

6

rowa
chawka bezprzewodowa
-HNH100
Maks.

50*2

Wi-Fi

Maks.

50*2

Klawiatura dostępowa
KX-HNK101

50*2

Bateria podtrzymująca zasilanie
KX-HNP100

Brelok z pilotem
KX-HNK102

Maks.

8

Smartfon
lub tablet

*1 Do Huba podłączone mogą być
maksymalnie 4 kamery,
w tym kamery zewnętrzne i
wewnętrzne.
*2 Z Hubem może łączyć się
maksymalnie 50 urządzeń,
w tym inteligentne gniazdka,
czujniki ruchu i czujniki okien/drzwi, 21

Parowanie za pomocą jednego przycisku

Zakupione dodatkowe opcjonalne
urządzenia można podłączyć, wciskając
jeden przycisk. (Ta procedura nie jest
wymagana w przypadku urządzeń
będących częścią pakietu.)
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Darmowa aplikacja na smartfony

Darmowa aplikacja
Smart Home

Darmową aplikację na smartfony
można pobrać ze strony internetowej.
System może być używany
z maksymalnie 8 smartfonami lub
tabletami.

http://www.panasonic.net/pcc/support/tel/homenetwor
Kompatybilne urządzenia mobilne
- iPhone 4 i nowsze, iPad, iPad mini (iOS 6.0
lub nowszy)
- Smartfony i tablety z systemem Android™
(Android 4.0 lub nowszy)
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Specyfikacja
we wszystkich pakietach
Aplikacja Smart Home
(Darmowa)

Funkcja

・ iPhone 4 lub nowsze, iPad lub iPad mini (iOS 6.0
lub nowszy)
・ lub urządzenie z systemem Android™ (Android
4.0 lub nowszy)

Łatwa instalacja

・ Podstawowe ustawienia Wi-Fi dla Huba

Funkcje systemu
alarmowego

・ Uzbrajanie i rozbrajanie systemu
・ Ustawienia systemu alarmowego
(tryb uzbrojenia, czas opóźnienia, głośność alarmu
itp.)
・ Alarm za pomocą połączenia telefonicznego
・ Powiadomienia o statusie zdarzeń
・ Nawiązywanie/odbieranie połączeń linii
stacjonarnej
・ Interkom/przekierowanie połączeń na słuchawkę
・ Połączenie konferencyjne/dołączanie do połączeń
・ Rejestr połączeń
・ Blokowanie połączeń przychodzących
・ Kopiowanie książki telefonicznej (ze smartfona
do Huba)
・ Automatyczna sekretarka

Specyfikacja

Funkcje kamery
(kamera wewnętrzna)

・ Podgląd obrazu na żywo – z jednej lu wielu kamer
jednocześnie - (dostęp z domu/spoza domu)
・ Zbliżanie i oddalanie (zoom cyfrowy)
・ Nagrywanie obrazu z kamery na kartę
microSD/microSDHC (nagrywanie ręczne/zgodnie
z harmonogramem/po uruchomieniu przez czujnik)
・ Wykonywanie zdjęć
・ Komunikacja dwukierunkowa (mówienie do kamery)
・ Czujnik (obrazu, temperatury, dźwięku)
・ Wybór obszaru wykrywania
・ Ustawienia czułości czujnika
・ Odtwarzanie pięciu kołysanek

Funkcje kamery
(kamera zewnętrzna)

・ Podgląd obrazu na żywo (– z jednej lu wielu kamer
jednocześnie - (dostęp z domu/spoza domu)
・ Zbliżanie i oddalanie (zoom cyfrowy)
・ Nagrywanie obrazu z kamery na kartę
microSD/microSDHC (nagrywanie ręczne/zgodnie
z harmonogramem/po uruchomieniu przez czujnik)
・ Wykonywanie zdjęć
・ Komunikacja dwukierunkowa (mówienie do kamery)
・ Czujnik (obrazu, podczerwieni)
・ Wybór obszaru wykrywania
・ Ustawienia czułości czujnika

Funkcje czujnika
okiennego/drzwi/detekto
ra ruchu

・ Podgląd statusu czujnika
・ Podgląd historii pracy czujnika
・ Powiadomienie o niskim stanie baterii

Funkcje inteligentnego
gniazdka

・ Zdalne sterowanie włączaniem/wyłączaniem
(indywidualne/grupowe)
・ Planowanie włączania/wyłączania
・ Automatyczne włączanie po zadziałaniu czujnika
・ Podgląd zużycia energii przez inteligentne gniazdko
(dziennie)

Specyfikacja

Obsługiwane systemy
operacyjne

Funkcje telefonu
(połączenie smartfona)

Funkcja

Stylistyka i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Specyfikacja
we wszystkich pakietach
Hub
KX-HNB600

Funkcja
Zakres częstotliwości

Specyfikacja
・ DECT: 1,88 GHz – 1,90 GHz
・ Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n (2,412 GHz
– 2,472 GHz

Gniazdo na karty SD
do nagrywania wideo

・ Tak (microSD: maks. 2 GB /
microSDHC: maks. 32 GB)

Informacja o stanie

・ Dioda LED (czerwona/żółta/zielona)

Łatwa instalacja

・ Parowanie za pomocą jednego
przycisku (słuchawka, kamera, inne
urządzenie)
・ Przycisk konfiguracji Wi-Fi

Funkcja

Specyfikacja

Możliwość rozbudowy
systemu

・ Cyfrowa słuchawka bezprzewodowa (KXHNH100:) maks. 6 szt.
・ Kamera (KX-HNC600/HNC200): do 4 szt.
・ Czujnik/syrena/inteligentne gniazdko
(KX-HNS101/HNS102/HNS105/HNA101): do 50 szt.
・ Smartfon/tablet: do 8 szt.

Funkcje telefonu

・ Funkcja telefonu stacjonarnego
・ Połączenie ze smartfonem
・ Automatyczna sekretarka
・ Blokada niepożądanych połączeń

Powiadomienie
o wykryciu przez czujnik
(czujnik okna/detektor
ruchu/detektor ruchu
w kamerze)

・ Połączenie przez linię stacjonarną
・ Aplikacja Smart Home
・ Brzęczyk Huba
・ Cyfrowa słuchawka bezprzewodowa (alarm,
powiadomienie*)
・ Syrena wewnętrzna (dźwięk, błysk)

Poziomy głośności
alarmu

・ 6 poziomów + wył.

Możliwość montażu na
ścianie

・ Tak

Warunki eksploatacji

・ 0°C – 40°C
・ od 20% do 80% wilgotności względnej powietrza
(sucho)

Wymiary
(szer. × gł. × wys.)

・ Ok. 130 mm × 130 mm × 42 mm

Waga

・ Ok. 220 g

* Dane techniczne mogą być różne w różnych wersjach w poszczególnych krajach.
niemiecki, hiszpański, włoski

Obsługiwane języki: angielski,

Stylistyka i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Specyfikacja
do
monitorowania
dzieci
Kamera
wewnętrzna
KX-HNC200

Funkcja

KX-HNC200

KX-HNC600

Kąt pracy kamery

Poziomo: ok. 70°, pionowo: ok. 50°

Kompresja wideo

H.264

Matryca

CMOS 0,3 megapiksela

Rozdzielczość obrazu kamery

Wysoka: 640 × 480 pikseli (VGA),
Niska: 320 × 240 pikseli (QVGA).

Maks. częstotliwość
odświeżania

VGA do 6 kl./s, QVGA do 10 kl./s (H.264)

Czas nagrywania
Zasięg w nocy
Czujniki

do obserwacji
Kamera
zewnętrzna
KX-HNC600

Klasa odporności na
pył/wodę

Do 15 min
6m

12 m

Czujnik dźwięku
Czujnik temperatury
Czujnik obrazu
Zakres wykrywania: poziomo: ok. 70°
pionowo: ok. 50°

–

IP55

Głośnik/mikrofon
Informacja o stanie

Tak/Tak
Dioda LED (czerwona/zielona/pomarańczowa)

Łatwa instalacja
Możliwość montażu na
ścianie
Źródło zasilania

Czujnik podczerwieni
Zakres wykrywania: poziomo ok. 70°
pionowo: ok. 20°
Zakres wykrywania: 5 m
Czujnik obrazu
Zakres wykrywania: poziomo: ok. 70°
pionowo: ok. 50°

Parowanie za pomocą jednego przycisku
Tak
Regulowane kąty montażu: poziomo: ±90°, pionowo: góra/dół ok. 60°.
(możliwość regulacji podczas montażu)
AC (220–240V, 50/60 Hz)

AC (220–240V, 50/60 Hz)

Warunki eksploatacji

0°C– 40°C
do 90% wilgotności względnej powietrza (bez
kondensacji)

-20 °C – 50 °C
do 90% wilgotności względnej powietrza (bez
kondensacji)

Wymiary (szer. × gł. × wys.)

Ok. 75 mm × 75 mm × 102 mm

Ok. 75 mm × 173 mm × 75 mm

Waga

Ok. 160 g

Ok. 305 g
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Specyfikacja
do
monitorowania
Czujnik okienny/
drzwi
KX-HNS101

do
monitorowania
Czujnik ruchu
KX-HNS102

Funkcja
Przełącznik wyboru
czułości czujnika

KX-HNS101

KX-HNS102

–

Tak (niska/wysoka)

Informacja o stanie
Łatwa instalacja

Dioda LED (czerwona/zielona)
Parowanie za pomocą jednego wciśnięcia przycisku

Źródło zasilania

Bateria litowa (CR2 × 1)

Bateria alkaliczna (AA × 2)

Czas pracy baterii

Ok. 2 lat (gdy okno/drzwi są otwierane i zamykane
10 razy dziennie w środowisku o temperaturze
25°C)

Ok. 1 roku (gdy ruch wykrywany jest 50
razy dziennie i temperatura otoczenia
wynosi ok. 25°C)

Sposób wykrywania
czujnika

–

Piroelektryczny czujnik podczerwieni
(czujnik temperatury)
- Zakres wykrywania
Poziomo: ok. ±45°
Pionowo: ok. ±10°
Odległość: ok. 5 m
(gdy temperatura otoczenia wynosi ok.
25°C)

Możliwość montażu
na ścianie

–

Tak

Warunki eksploatacji

-10°C – 40°C

0°C – 40°C

Wymiary
(szer. × gł. × wys.)

Moduł czujnika:
Ok. 31 mm × 22 mm × 102 mm
Moduł magnetyczny:
Ok. 14 mm × 14 mm × 37 mm

Z założoną tylną obudową:
Ok. 73 mm × 39 mm × 72 mm
Z adapterem do montażu na ścianie:
Ok. 73 mm × 61 mm × 72 mm

Waga

Moduł czujnika:
Ok. 39 g (bez baterii)
Moduł magnetyczny:
Ok. 8 g

Z założoną tylną obudową:
Ok. 70 g (bez baterii)
Z adapterem do montażu na ścianie:
Ok. 77 g (bez baterii)
Stylistyka i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Specyfikacja
do
monitorowania
Czujnik zalania
KX-HNS103

Funkcja

KX-HNS103

Przełącznik wyboru
czułości czujnika

–

Tak (niska/wysoka)

Sposób wykrywania
czujnika

–

Mikrofon

Zakres wykrywania przez
czujnik

–

Odległość: ok. 4,6 m

Informacja o stanie

Dioda LED (czerwona/zielona)

Łatwa instalacja

do
monitorowania
Czujnik
wybicia szyby
KX-HNS104

KX-HNS104

Parowanie za pomocą jednego przycisku

Źródło zasilania

Bateria litowa (CR2 × 1)

Bateria alkaliczna (AA × 2)

Czas pracy baterii

Ok. 2 lat

Ok. 1 roku

Możliwość montażu na
ścianie

Tak

Tak

Warunki eksploatacji

0°C – 40°C

0°C – 40°C

Wymiary (szer. × gł. ×
wys.)

Główny moduł:
Ok. 31 mm × 22 mm × 106 mm

- Z założoną tylną obudową:
Ok. 73 mm × 39 mm × 72 mm

Moduł sondy:
Ok. 24 mm × 10 mm × 44 mm

- Z adapterem do montażu na ścianie:
Ok. 73 mm × 61 mm × 72 mm

Długość przewodu:
Ok. 1,2 m

Waga

Ok. 80 g

Z założoną tylną obudową:
Ok. 69 g
Z adapterem do montażu na ścianie:
Ok. 76 g

Stylistyka i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Specyfikacja
do
monitorowania
Syrena
wewnętrzna
KX-HNS105

Funkcja

KX-HNS105

Przełącznik głośności

Tak (niska/wysoka)

Głośność alarmu

Do 110 dB
(pomiar w odległości ok. 10 cm od produktu)

Informacja o stanie

Dioda LED (czerwona/zielona)
Stroboskop (światło białe)

Łatwa instalacja

Parowanie za pomocą jednego przycisku

Źródło zasilania

AC (220–240V, 50/60 Hz)

Możliwość montażu na ścianie

Tak

Warunki eksploatacji

0°C – 40°C

Wymiary (szer. × gł. × wys.)

Ok. 73 mm × 46 mm × 71 mm

Waga

Ok. 90 g

Stylistyka i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Specyfikacja
do sterowania
Inteligentne
gniazdko
KX-HNA101

Funkcja

KX-HNA101

Maks. pobór prądu

10 A

Maks. pobór mocy

Źródło zasilania 220 V: 2200 W (10 A × 220 V)
Źródło zasilania 230 V: 2300 W (10 A x 230 V)
Źródło zasilania 240 V: 2400 W (10 A x 240 V)

Informacja o stanie

Dioda LED (czerwona/zielona)

Łatwa
konfiguracja/obsługa

Parowanie za pomocą jednego przycisku
Przycisk ręcznego włączenia/wyłączenia

Źródło zasilania

AC (220–240V, 50/60 Hz)

Zużycie energii

Tryb czuwania: ok. 0,8 W
Maksymalnie: ok. 1,6 W

Warunki eksploatacji

0°C – 40°C
od 20% do 80% wilgotności względnej powietrza
(sucho)

Wymiary
(szer. × gł. × wys.)

Ok. 64 mm × 59 mm × 114 mm

Waga

Ok. 175 g

Stylistyka i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Specyfikacja
Cyfrowa słuchawka
bezprzewodowa
KX-HNH100

Funkcja

Specyfikacja

Wyświetlacz LCD

1,8 cala, monochromatyczny (103 × 65 pikseli)

Podświetlenie klawiszy

Pomarańczowe

Ustawienia sieci domowej

Uzbrojenie/rozbrojenie
Monitorowanie stanu czujnika
Sterowanie inteligentnym gniazdkiem
(włączenie/wyłączenie)
Powiadomienie głosowe przez słuchawkę (wł./wył.)

Funkcje telefonu

Korektor dźwięku
Redukcja szumów
Identyfikacja numeru rozmówcy*
Pamięć numerów rozmówców (50 pozycji)
Tryb „nie przeszkadzać”
Blokada niepożądanych połączeń (250 numerów)
Szybkie wybieranie (6 pozycji)
Współdzielona książka telefoniczna (500 pozycji)
Zestaw głośnomówiący
Interkom

Czas pracy baterii: tryb
czuwania/czas rozmowy/czas
ładowania

Do 170 godzin/do 15 godzin/około 7 godzin

Źródło zasilania

Baterie Ni-MH (AAA x 2)

Wymiary (szer. × gł. × wys.)

Słuchawka: ok. 48 mm × 29 mm × 164 mm
Ładowarka: ok. 72 mm × 72 mm × 39 mm

Waga

Słuchawka:ok. 109 g (bez baterii)
Ładowarka:ok. 43 g (bez adaptera AC)
* Dane techniczne mogą być różne w różnych wersjach w poszczególnych
krajach.
Obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski
Stylistyka i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Specyfikacja
Funkcja

Klawiatura dostępowa
KX-HNK101

Brelok z pilotem
KX-HNK102

KX-HNK101

Sterowanie głośnością

Tak (głośniej/ciszej)

Informacja o stanie

Dioda LED (czerwona/zielona)

Łatwa instalacja

Parowanie za pomocą jednego przycisku

Źródło zasilania

AC (220–240V, 50/60 Hz)

Zużycie energii

Tryb czuwania: ok. 0,6 W
Maksymalnie: ok. 2,0 W

Możliwość montażu na
ścianie

Tak

Warunki eksploatacji

0°C – 40°C

Wymiary
(szer. × gł. × wys.)

Ok. 120 mm × 21 mm × 120 mm

Waga

Ok. 163 g , bez uchwytu montażowego

Funkcja

KX-HNK102

Informacja o stanie

Dioda LED (czerwona/zielona/pomarańczowa)

Łatwa instalacja

Parowanie za pomocą jednego przycisku

Źródło zasilania

Bateria litowa CR2 (1 x 3,0 V, 850 mAh)

Warunki eksploatacji

0°C – 40°C

Czas pracy baterii

Ok. 2 lat (gdy pilot jest używany 10 razy dziennie w środowisku o
temperaturze 25°C)
* Żywotność baterii może być ograniczona i zależy od
środowiska pracy oraz tego, czy pilot jest używany poza
zasięgiem Huba.

Wymiary (szer. × gł. ×
wys.)

Ok. 27 mm × 18 mm × 77 mm bez breloka

Waga

Ok. 17 g, bez baterii i bez breloka
Stylistyka i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Specyfikacja
Bateria podtrzymująca zasilanie
KX-HNP100

Funkcja
Kompatybilne urządzenia

KX-HNP100
Hub
(KX-HNB600)

1,5 godziny (tryb czuwania,
podłączony do 4 kamer, bez
połączenia z siecią Wi-Fi®)

Kamera wewnętrzna
(KX-HNC200)

2,0 godziny (tryb czuwania)
1,5 godziny (tryb czuwania,
gdy aktywny jest tryb nocny)

Kamera zewnętrzna
(KX-HNC600)
Syrena wewnętrzna
(KX-HNS105)

7 godzin (tryb czuwania)

Informacja o stanie

Dioda LED (czerwona/zielona/pomarańczowa)

Łatwa instalacja

Parowanie za pomocą jednego wciśnięcia przycisku

Wykrywanie utraty zasilania

Tak (uruchomienie Huba za pomocą DECT)

Źródło zasilania

AC (220–240V, 50/60 Hz)
Bateria litowo-jonowa (Li-Ion) a81 × 3,7 V, 1450 mAh)

Możliwość montażu na
ścianie

–

Warunki eksploatacji

5°C – 40°C

Wymiary
(szer. × gł. × wys.)

Ok. 71 mm × 25 mm × 115 mm

Waga

Ok. 123 g

Stylistyka i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Specyfikacja
Nazwa produktu

Numer
modelu

Dostarczane akcesoria
Kabel telefoniczny, adapter AC, adapter do montażu na ścianie, wtyczka telefoniczna*

Hub

KX-HNB600

Słuchawka
bezprzewodowa

KX-HNH100

Kamera zewnętrzna

KX-HNC600

Adapter AC, zatyczka czujnika, uchwyt do montażu kamery, 4 śruby montażowe ścienne, zestaw
zabezpieczający (linka bezpieczeństwa, dwie podkładki, dwie śruby)

Kamera wewnętrzna

KX-HNC200

Adapter AC

Czujnik okienny/
drzwi

KX-HNS101

Czujnik ruchu

KX-HNS102

Dwie baterie, uchwyt do montażu na ścianie, 2 śruby montażowe ścienne

Czujnik zalania

KX-HNS103

Bateria, 2 uchwyty do montażu na ścianie (dla modułu głównego i modułu sondy)
3 śruby montażowe ścienne (2 dla modułu głównego, 1 dla modułu sondy)

Czujnik wybicia szyby

KX-HNS104

Dwie baterie, uchwyt do montażu na ścianie, 2 śruby montażowe ścienne

Syrena wewnętrzna

KX-HNS105

Adapter AC, przedłużacz DC, 2 śruby montażowe ścienne

Inteligentne gniazdko

KX-HNA101

–

Klawiatura dostępowa

KX-HNK101

Adapter AC, uchwyt montażowy, 2 śruby montażowe ścienne, 2 kotwy ścienne

Brelok z pilotem

KX-HNK102

Bateria, brelok

Bateria podtrzymująca
zasilanie

KX-HNP100

* Dostarczane akcesoria mogą być różne w różnych wersjach w
poszczególnych krajach.

Adapter AC, 2 baterie wielokrotnego ładowania/AAA (203), obudowa słuchawki, ładowarka

Bateria, 4 śruby, 3 taśmy dwustronne

Bateria wielokrotnego ładowania

Stylistyka i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Wymagania
- Router bezprzewodowy połączony z Internetem
- Kompatybilne urządzenie mobilne
- iPhone 4 lub nowsze, iPad, iPad mini (iOS 6.0 lub nowszy)
lub urządzenie z systemem Android™ (Android 4.0 lub nowszy)
- Minimalny zalecany rozmiar ekranu: 1280 × 720
(na urządzeniach z mniejszymi ekranami zawartość może nie być wyświetlana prawidłowo)

Znaki towarowe
- Wi-Fi jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.
- microSD, microSDHC i logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
- iPhone i iPad są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
- iPad mini jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
- App Store jest znakiem usługowym Apple Inc.
- Android, Google Play i logo Google Play są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi
firmy Google Inc.
- Wszelkie inne znaki towarowe podane w niniejszym dokumencie należą do ich poszczególnych
właścicieli.

