
D-Link maakt het beveiligen van je huis betaalbaar met
gemakkelijke kit
Doe-het-zelf Smart Home Security Kit houdt alles scherp in de gaten
14 JANUARI 2016

D-Link breidt het bestaande mydlink™ Home assortiment uit met de mydlink™ Home Security
Starter Kit. Deze betaalbare doe-het-zelf kit beveiligt het huis in een paar eenvoudige stappen,
samen met de gratis mydlink™ Home app.

Geen zorgen meer over het onbeheerd achterlaten van je huis, de huisdieren of persoonlijke
eigendommen. Deze slimme en eenvoudig te installeren kit bestaat uit vier essentiële producten voor
het beveiligen en automatiseren van de woning – de Connected Home Hub, een Monitor HD-
camera, een Sirene en een Deur/raam Sensor. Met behulp van de gratis mydlink™ Home app
wordt de apparatuur eenvoudig geinstalleerd en kunnen regels worden opgesteld wat de producten
moeten doen als ze een inbraak detecteren. De Connected Home Hub, die wordt aangesloten op de
netwerkrouter en werkt op het Z-Wave protocol, creëert een verbinding tussen een mydlink™ Home
apparaat en de app.

Met de gratis mydlink™ Home app voor iOS en Android kunnen op afstand de apparaten worden
beheerd. Via de app kunnen op talloze manieren regels worden opgesteld voor de producten uit de
Home Security Kit en de andere producten uit het mydlink™ Home assortiment. Het automatiseren
van de acties tussen de verschillende apparaten stelt de gebruiker in staat zijn of haar eigen slimme
woning te creëren.

Een voorbeeld; de deur/raam sensor waarschuwt via de app wanneer een deur of raam wordt
geopend. Hij kan gebruikt worden voor deuren, kasten, kluizen en bijvoorbeeld medicijnkasten. De
sirene, die naast netvoeding met een optionele batterij back-up werkt, kan in combinatie met de
sensor worden ingesteld en indringers afschrikken met een luide alarmtoon. De Monitor HD-camera
laat je vervolgens zien wat er aan de hand is in het huis, zowel overdag als ‘s nachts.

"Het grootste voordeel van deze kit is hoe de producten samenwerken. We moedigen gebruikers aan
om met onze producten alledaagse processen in huis te automatiseren," aldus Kevin Wen, President
van D-Link Europa Ltd. “De apparaten zijn zeer betrouwbaar en veilig doordat de nieuwste encryptie-
technologie wordt gebruikt zodat de privacy van gebruikers voortdurend is beschermd.”

Product details:

mydlink Home Connected Home Hub (DCH-G020) – een gateway die alle mydlink Home
producten met elkaar verbindt, met ingebouwde Wi-Fi en Z-Wave-connectiviteit en een pass-

http://www.dlink.com/smarthomesecuritykit
http://www.dlink.com/


through Ethernet-poort
mydlink Home Siren (DCH-Z510) – dit nieuwe apparaat is een, door netvoeding gevoed, luid
inbraakalarm met optionele batterij back-up en is fraudebestendig. Gebruikers kunnen kiezen uit zes
verschillende alarmsignalen voor verschillende situaties
mydlink Home Door and Window Sensor (DCH-Z110) – de 3-in-1 sensor is een betrouwbare
bron voor detectie van ongewenste activiteiten dankzij de combinatie van een open/dicht-
contactsensor die kan worden gebruikt voor deuren, kasten, kluizen of vensters, een
temperatuursensor en een lichtsensor. Met een batterijduur van maximaal twee jaar en een
fraudebestendige behuizing vormt de sensor een perfecte combinatie met de mydlink Home Siren
voor extra beveiliging
mydlink Home Monitor HD (DCS-935L) – een HD camera met 11AC Wi-Fi, HD 720p video
kwaliteit en automatisch nachtzicht tot wel 5 meter in complete duisternis - de ideale oplossing voor
24 uurs surveillance
mydlink Home app – maakt het bekijken, bewaken en controleren van uw huis mogelijk.
Eenvoudige navigatie doordat apparaten benoemd en gegroepeerd kunnen worden voor meer
controle

Beschikbaarheid en adviesprijs

De DCH-107KT Smart Home Security Kit is direct verkrijgbaar voor een adviesprijs van
€259,- incl. BTW.

Voor meer informatie
http://www.dlink.com/smarthomesecuritykit

D-Link instructievideo's
https://www.youtube.com/user/DLinkEurope
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OVER D-LINK

D-Link is een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van netwerkproducten voor particulieren, bedrijven en
telefonie- en breedbandoperators. D-Link ontwerpt, ontwikkelt en produceert netwerkproducten die switching,
draadloze producten, breedband, opslag, ip-camera’s en cloudgebaseerd netwerkbeheer integreren. D-Link
Norra Europa (Scandinavië en de Benelux) heeft op dit moment vestigingen in Brussel, Helsinki, Haparanda,
Kopenhagen, Oslo en Stockholm. www.dlink.nl
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