Met Total Connect 2.0E,
op uw smartphone kunt u:

Le Sucre™

• Uw system in-/uitschakelen
• Beelden van uw woning opvragen
• SMS- of e-mailberichten ontvangen
• Kamertemperatuur monitoren
• Geschiedenislog raadplegen

• Gebruikt de webbrowser
• Werkt met elk type device
• Geen app installeren

EEN BEVEILIGINGSYSTEEM VOOR REMOTE-MONITORING
VAN UW HUIS

Total Connect 2.0E-demosite:
https://totalconnect2e.com/sucre

Hoe kan ik mijn huis beter beveiligen.
Zie hier het antwoord!

Bekijk de video
Interesse in Le Sucre™
Neem contact op met uw locale installateur

Voor meer informatie:
www.honeywell.com/security/nl
Fax: +31 (0)299-410201
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Le Sucre™

Een beveiligingssysteem voor remote-monitoring van uw huis
Le Sucre is ontworpen om
onopvallend op te gaan in de
stijlvolle interieurs van nu.
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Er is geen verbinding
nodig met uw router. Le
Sucre heeft haar eigen
GSM/GPRS-module en
SIM-kaart voor veilige
internet-toegang.
Hierdoor blijft het system
ook in het geval van het
uitvallen van de router of
het losschieten van een
kabeltje nog in werking.
Fijne bijkomstigheid is
ook dat het hierdoor
waar ook in huis
geplaatst kan worden.

Dankzij de proximity
-lezer, is in- en uitschakeling van het systeem
gemakkelijk en dus
gebruiksvriendelijk.
De web-app "Total
Connect 2.0E" is
ontwikkeld om meer
mogelijkheden te geven,
zoals de kamertemperatuur en controle van
het systeem vanaf uw
smartphone, tablet of
computer.

Met een installatie die
slechts enkele minuten
kost, biedt Le Sucre een
kostenefficiënte oplossing die tevens geleverd
wordt met een gratis
SIM-kaart (geldig voor
2 jaar), en daarnaast
ook nog eens
meegenomen kan worden
bij een verhuizing.

Uiteraard zijn er vele
systemen op de markt
verkrijgbaar, maar hoe zit
het met de betrouwbaarheid daarvan? Le
Sucre gebruikt onze
bewezen en geprezen
Domonial-technologie;
een van de meest
vooraanstaande draadloze beveiligingssystemen
van Europa dat al door
meer dan twee miljoen
klanten in gebruik is.

De Le Sucre-serie omvat
een groot assortiment
aan randapparatuur zoals
bewegingsmelders met
ingebouwde camera,
glasbreukmelders en
deurcontacten, maar
ook rookmelders en
koolmonoxidemelders.
Voor bijv. ouderen die
alleen wonen, zijn er ook
paniekknoppen.
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GRATIS

Laat uw beveiligingsinstallateur
u voorzien van Le Sucre met Honeywell
Cloud Services, en u beschikt over
een beveiligingsysteem met self-monitoring op
basis van dezelfde technologie als een op de
meldkamer aangesloten systeem.

