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Link do produktu: https://altech24.eu/blebox-gatebox-sterownik-bram-wifi-android-ios-p-93.html

BleBox gateBox
sterownik bram WiFi
Android iOS
Cena

249,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

gateBox

Producent

blebox

Opis produktu

Przy pomocy gateBox'a możesz sterować drzwiami wyposażonymi w rygiel elektryczny i bramami - do garażu, wjazdową,
a nawet 12 metrową bramą w fabryce - przy pomocy smartfonu lub tabletu - z dowolnego miejsca. Możesz także w dowolnej
chwili sprawdzić, czy Twój dom jest zamknięty.
współpracuje praktycznie ze wszystkimi bramami elektrycznymi na rynku;
możesz przydzielić dostęp dla wielu osób - rodziny, ogrodnika, teściowej;
nie wymaga dodatkowych urządzeń, bez ukrytych opłat;
możesz sterować wieloma bramami z jednej aplikacji.

Komfort

wygenerowano w programie shopGold

Wjeżdżasz na posesję z ruchliwej ulicy a Twój pilot działa tylko z 20m? Zanim brama się otworzy, zostaniesz wytrąbiony
i spowodujesz mały korek? Nigdy więcej - możesz otworzyć bramę kiedy tylko chcesz i z łatwością wjechać do swojego domu.

Bramy i drzwi

Dwa piloty i pęk kluczy w Twojej kieszeni doprowadzają Cię do szału? Możesz kontrolować wszystkie drzwi i bramy w domu
i firmie za pomocą jednej aplikacji i smartfona, który i tak masz zawsze przy sobie.

Pożegnaj się z kluczami

Nikt ich nie lubi. A zwłaszcza, gdy któryś się zgubi. Wtedy czeka nas wymiana zamków w całym domu - a jeśli nie mamy
zapasowego klucza schowanego pod doniczką a nikt z rodziny nie otworzy nam drzwi - również wizyta ślusarza. Gdy zgubisz
telefon - wystarczy zablokować dostęp i otworzyć drzwi dowolnym innym smartfonem korzystając z Twojego kodu lub kontroli
dostępu.

Gdziekolwiek jesteś

Wyjechałeś na ryby, Twoja Żona na zakupy a teściowa postanowiła przyjechać o godzinę wcześniej? Możesz otworzyć jej dom
nie tracąc cennej zdobyczy z oczu. Wystarczą dwa dotknięcia. I w przeciwieństwie do istniejących produktów, nie pobieramy
dodatkowych, ukrytych opłat za utrzymanie połączenia.

Proste rozwiązanie

Nie musisz instalować skomplikowanego i drogiego systemu kontroli dostępu albo inteligentnego domu aby korzystać
z funkcjonalności gateBox. Wystarczy jedno miniaturowe, bezprzewodowe urządzenie które dołączysz do napędu bramy lub
zamka elektrycznego aby móc bezpiecznie sterować bramami i drzwiami.
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