Gigaset HC450
De makkelijkste manier om iemand te verwelkomen
€ 369,95*
* Verkoopadviesprijs
Koop online

Omschrijving
Kenmerken
Accessoires

Highlights
Deurintercom als integraal onderdeel van het Gigaset Cordless telefoonsysteem: hij wordt gewoon als extra "handset"
aangemeld
Sta iemand te woord, open de voordeur en doe het licht aan met uw Gigaset handsets (geen verbindingskosten)
Intuïtieve bediening en configuratie via menu's op de Gigaset handset
Bij afwezigheid kunnen oproepen naar elk gewenst GSM-toestel worden doorgeschakeld

Kenmerken
In gesprek met de voordeur !
Deurbellen zijn er in vele soorten en maten, van bedraad tot draadloos, van ding-dong tot heftig en van tien tot vele honderden
euro’s. Ze hebben één gemeenschappelijk functie: laten weten dat er iemand bij de buitendeur staat.
Vaak horen mensen de deurbel niet, omdat zij niet in de buurt van de gong zitten. De Gigaset HC450 biedt gemak, eenvoud,
duidelijkheid en vooral zekerheid! Overal en altijd!
Filosofie
Een deurintercom/deurbel die als een handset bij de buitendeur wordt gemonteerd en fungeert als extra handset op het Gigaset
DECT-basisstation. Draadloos en op het bestaande deurbelsysteem!
Een greep uit de veel genoemde redenen voor de deurbel/intercom:

Moeilijk kunnen lopen, toch voordeur beantwoorden
Heb nu een deuropener, maar wil graag met de voordeur communiceren in mijn bovenwoning
De huidige betaalbare draa dloze deurbellen hebben een geluid waar je haren van omhoog gaan staan
Een systeem dat communicatie integreert, er staan overal al Gigaset-handsets in huis.
De entree van de oprijlaan is afgesloten. Je wilt de bekende binnenlaten door het hek op afstand te kunnen openen.

Spatwaterdicht en positie
De Gigaset HC450 is geschikt voor buiten, bestand tegen weer en wind, en is spatwaterdicht! Dit betekent dat je de deurbel op
elke gewenste plaats op de muur, entree of bredere deurpost kunt bevestigen.
Veelgebruikte locaties voor de deurbel:
Naast de voordeur, basis-unit in de meterkast
Naast de achterdeur
Naast de tuindeur
Bij de entree van de oprit/oprijlaan

Voor welke woning
Wanneer je dieper gaat kijken in de Nederlandse woningmarkt valt op dat voor de deurbel hetzelfde geldt als voor een Gigasettelefoon: hij past in/op de meeste woningen.
Gebruikersscenario
Stel je bent op de tweede etage bezig en er komt iemand aan de voordeur. Hij of zij drukt op je deurbel/intercom. Zowel de
normale bel als de handets gaan rinkelen. In het display van de handset staat bijvoorbeeld “Voordeur” (de naam is vrij in te
geven).
Je hebt nu de keuze,
naar beneden lopen en de deur openen,
negeren, want je bent druk bezig
het gesprek bean twoorden en met de persoon bij de voordeur een gesprek voeren en uiteindelijk besluiten of je de deur
opent
mocht je een geavanceerde entree hebben met een elektronisch deuropeningssysteem, dan kun je met je handset de
voordeur openen door de “Deur opene n”-toets in te drukken.
mocht het buiten donker zijn en je hebt geen sensor op de buitenlamp aangesloten, dan kun je met de handset via de
“Verlichting”-toets het licht aanzetten. Voorwaarde is wel dat je dit op elkaar hebt aangesloten.
Wanneer je niet thuis bent, is er ook de mogelijkheid om geen enkele “gesprek” van de buitendeur te missen. Je kunt de HC450
instellen op het profiel “Afwezig”. Hierbij wordt het gesprek van de buitendeur doorgestuurd naar bijvoorbeeld je mobiele telefoon.
Nadat iemand op je deurbel heeft gedrukt, wordt automatisch je mobiel gebeld en kun je net als in huis het gesprek met de
voordeur voeren. Indien je een geavanceerde voordeuroplossing hebt met deuropener, kun je deze ook op afstand openen. Dit
alles is natuurlijk wel beveiligd met een PIN-code. Ongeautoriseerd openen kan dus niet.
Het scenario is vooral handig op het moment dat je niet thuis bent en bijvoorbeeld de kinderen van school komen, de
schoonmaakster voor de deur staat of de buurvrouw je planten water komt geven terwijl jij op vakantie bent.
Note:
Het intern bellen met de voordeur is gratis! Bij het doorschakelen naar een extern nummer, als bijvoorbeeld een mobiele telefoon,
worden er kosten gemaakt op het vaste (huis)nummer.
Gigaset Home Control
Het “Home Control”-label geeft bij de Gigaset- basisstations aan dat het systeem is voorbereid om producten te ondersteunen die
geschikt zijn voor het bedienen van je huis, waaronder deze Gigaset HC450 deurbel/intercom.
En als een accessoire van dit logo is voorzien, werkt deze samen met o.a. de nieuwe telefoons uit de Gigaset C47-, S67- en
SL37-series.
Onder de loep:
Samenstelling
De Gigaset HC450 deurbel/intercom bestaat uit twee delen: en deurbelunit, en een control-unit. Deze twee delen zijn met de
standaard bekabeling met elkaar verbonden.

Twee knoppen
De deurbelunit beschikt over twee verlichte buttons. Deze buttons kunnen afzonderlijk van elkaar werken.
Ze kunnen dienen voor afzon derlijke deuroproepen onder één dak, die gebruik maken van één Gigaset-basisstation.
Bijvoorbeeld twee studentenkamers of een maisonnette.
De één is de bel, de ander is het licht
Hebben beide dezelfde functie
Eén van de twee is de bel de ander is ged eactiveerd

Nederlands gesproken
Wanneer men gebruik maakt van de mogelijkheid om bijvoorbeeld via je mobiel een oproep van de buitendeur te beantwoorden,
wordt je door de deurbel geïnformeerd. De instructies en mogelijkheden worden in het Nederlands weergegeven.
De belangrijkste kenmerken van de Gigaset HC450
Gigaset HC450 deurbel/intercom-unit
Twee verlichte buttons met individueel naamplaatje
Buttonfuncties: “2x individuele deuroproep” of “gelijke functie” of “deuroproep en licht”
Luidspreker en microfoon met instelbaar volume
Spatwaterdicht
Handsfree in full duplex
Intern bellen naar handsets en vice versa
Past op elke bestaande 2-draadsaansluiting
Leverbaar in de kleur “Platinum”

Gigaset HC450 DECT-control-unit
Draadloos deuropeningssysteem op basis van DECT/GAP technologie.
Gigaset Home Control
Unit aan te melden op recente basisstations als de Gigaset C47-, E45-, S67-, SL37- en SL56-series
In te stellen via de handset
Te bedienen via internet, handset of mobiel
Aansluiting en bediening voor deuropener, licht en deurbel/intercom-unit HC450
Leverbaar in de kleur “white”
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing, displays en spraakondersteuning

Compatibiliteit
In Nederland heeft merendeel van de huishoudens een Siemens Gigaset. Wanneer men beschikt over een systeem uit een van
de volgende series, kan het basisstation worden uitgebreid met een Gigaset HC450:
Note:
De HC450 zal één handsetpositie innemen op het basisstation. Het maximum is dus 5 handsets plus deze deurbel/intercom.
Gerelateerde producten
S450 Y + M34 USB
Gigaset SL75 WLAN
Gigaset SL560 Bluetooth
Gigaset SL375 Bluetooth
Meer
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