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Tocam à sua porta?
Receberá imediatamente

uma fotografia através de uma 
notificação no seu telemóvel

ou por e-mail.

Dê uma espreitadela  
 à sua casa com a    

Campainha   
 Conectada
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Chega um visitante  
  e toca à campainha

Estou em casa  
e posso ver quem toca sem 
ter de me deslocar.

Não estou  
em casa 
e vejo que se trata 
de uma entrega. 

Recebo imediatamente a sua fotografia
no meu smartphone 

Ligo ao meu vizinho
para lhe pedir que
rececione a encomenda 
por mim.
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Chega um visitante  
  e toca à campainha Características

As fotos tiradas pela 
campainha são datadas  
(dia e hora) e guardadas 

durante 30 dias.

As fotos dos visitantes 
podem ser enviadas por 

MMS (pop-up) e/ou email.

!
@

Uma ampla escolha de 
toques disponíveis via App. 

Possibilidade de descarregar 
os seus próprios toques.

A campainha é estanque 
e pode ser instalada 

tanto no interior como 
no exterior.

Câmara grande angular, 
equipada com LED’s que 

permitem tirar fotos  
na obscuridade.

Funciona com 3 pilhas LR6. 
Autonomia mínima  
de 1500 chamadas.
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Possibilidade de receber  
as notificações em diferentes 

smartphones.



A campainha conectada  
não necessita de nenhuma 
ligação com fios: a instalação 
é muito simples e rápida! 
Basta apenas uma ligação 
direta ao router por Wi-Fi  
e descarregar a aplicação.

Rádio
433 MHz*

Instalação
    Fácil

+

Kit completo
ref. 0 942 32 composto por um
botão de pressão branco +  
1 carrilhão rádio

Botão de pressão   
acabamento em  
Branco ref. 0 942 30 
ou Preto ref. 0 942 31 

App disponível gratuitamente em:

* Alcance 100 metros em campo aberto
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Disponível em Disponível em

LEGRAND ELÉCTRICA, S.A.

Estrada da Alagoa, 96
2775-716 Carcavelos
Tel.:  214 548 800
Fax : 214 548 884


