Yale Smart
Keypad
Veilige toegang tot je huis met een code
Laat sleutels nooit meer onder de mat liggen. Maak
een unieke toegangscode aan voor familie en gasten
om toegang te krijgen tot jouw huis zonder sleutel of
smartphone. Accessoire voor het slimme deurslot
Yale Linus®.

Gebruiksvriendelijk
voor iedereen

Weet wie komt
en gaat

Geen zorgen meer

Perfect voor gasten,
de hondenuitlaatservice,
de schoonmaker of
de klusjesman om toegang
te krijgen tot jouw huis.

Met een unieke
toegangscode voor elke
gast houd je bij wie jouw
huis binnenkomt.

Je hebt geen omkijken
meer naar je sleutels en
hoeft niet bang te zijn dat
de accu van je smartphone
bijna leeg is. Met je Smart
Keypad ontgrendel je altijd
eenvoudig je deur.

• Eenvoudige vergrendeling van je deur met één druk op de knop.
Bespaar tijd wanneer je weggaat en sluit je deur met slechts een
aanraking.
• Werkt op batterijen. De Yale Smart Keypad wordt gevoed door twee
AAA-batterijen. Er is dus geen bekabeling nodig.
• Jij hebt de controle. Vergrendel en ontgrendel je deur met je Yale
Smart Keypad, je smartphone of je sleutel - de keuze is aan jou.
• Speciaal ontworpen voor de slimme deursloten van Yale. Yale Smart
Keypad vereist het slimme deurslot Yale Linus® en de Yale Access App
voor het instellen en het ontvangen van meldingen.
• Het ultieme gevoel van gastvrijheid. Met een Yale Linus® en een Smart
Keypad kun je jouw gasten overal ter wereld in laten checken. Je kunt
jouw gasten een vlotte, slimme check-in garanderen zonder dat je de
sleutels onder een bloempot hoeft te verstoppen.

Trusted every day

Specificaties
Productnaam

Yale Smart Keypad

Model

05/301000/BL

Communicatie-frequentie

Bluetooth-versie v4.0 (Bluetooth Smart)

Afmetingen van het product

25mm breed, 75mm lang en 23mm diep

Gewicht van het product

50g inclusief batterijen

Maakt verbinding met:

Inhoud verpakking:
• 1x Yale Smart Keypad
• 2x AAA batterijen
• 2x schroeven
• 2x muurbevestiging
• Dubbelzijdige tape
• Snelstartgids

Vereisten:
• Yale Linus® slim deurslot
• Yale Access App voor iOS of Android
• Bluetooth® smart ready smartphone
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