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 ■ Dohled odkudkoliv.
 ■ Vše v jedné mobilní aplikaci v českém jazyce.
 ■ Posílá upozornění při detekci pohybu a ukládá video záznam.
 ■ Vnitřní kamera: rozlišení obličeje na známé/neznámé.
 ■ Vnější kamera: rozlišuje: auto/osoba/zvíře.

AKCE
-20%

Netatmo 
Security

Dovolená se blíží,

zabezpečte 
svůj domov

NA-NSC-PRO
vnitřní kamera

NA-NOC-PRO 
venkovní kamera 
a LED refl ektor

NA-NOC-S-PRO 
venkovní kamera 

a LED refl ektor se sirénou

Platí 15. 6. až 29. 7. 2022
nebo do vyprodání zásob
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Bezpečnostní kamery Netatmo

Jednoduché ovládání a dokonalý přehled
■  Společná mobilní aplikace Netatmo Security v českém jazyce a s časovou osou všech událostí.
■  V případě narušení ukládá video záznam na SD kartu, FTP nebo Dropbox.
■  Zasílaná upozornění a další funkce lze nastavit pro různé případy pomocí mobilní aplikace:

 Venkovní kamera
 •  Detekce osoby, auta nebo zvířete.
 •  Oblast detekce lze omezit aby se předešlo falešným 

poplachům.
 •  LED reflektor – spíná při detekci pohybu, 

nastavitelná intenzita.
 •  manuální sepnutí sirény (NA-NOC-S-PRO) 

pro vyplašení vetřelce.

 Vnitřní kamera
 •  Definování a detekce známých a neznámých osob.
 •  Možnost doplnit příslušenství (siréna, okenní 

senzory pro kontrolu stavu oken a dveří).

Snadná instalace

 

 Venkovní kamera
 •  Standardní kabeláž L, N, PE.
 •  Připojení Wi-Fi 2,4 GHz.
 •  Zvládne každý elektrikář i poučený laik.
 •  Náhrada starého reflektoru s pohybovým čidlem.

 Vnitřní kamera
 •  Napájení ze zásuvky pomocí adaptéru.
 •  Připojení datovým kabelem nebo Wi-Fi 2,4 GHz.

Podmínky a popis akce
Termín konání akce:
15. 6. – 29. 7. 2022 nebo do vyprodání zásob

Produkty, na které se akce vztahuje a jejich distribuce
Níže uvedené akční produkty lze zakoupit výhradně u partnerů společnosti Legrand, kteří jsou „autorizovanými 
distributory Netatmo“ a jsou oprávněni tyto přístroje nakupovat a prodávat. Jejich seznam naleznete na www.legrand.cz.

OBJEDNACÍ ČÍSLO POPIS

NA-NOC-PRO Netatmo kamera venkovní

NA-NOC-S-PRO Netatmo kamera venkovní se sirénou

NA-NSC-PRO Netatmo kamera vnitřní

Princip akce:
■   V termínu konání akce obdrží kupující akční produkty za zvýhodněnou cenu -20 %.
■  Sleva se počítá z platné brutto ceny zveřejněné v platném ceníku výrobků určených pro „Selektivní distribuci“  

společnosti Legrand.
■  Společnost Legrand si vyhrazuje právo z akce vyřadit nadlimitní objednávky .

Informace o prodejní akci naleznete také na www.legrand.cz.

Kontakt:
Legrand s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha
Tel.:  +420 246 007 668
E-mail:  kancelar@legrandcs.cz


