
Conteúdo da embalagem:
1 x Campainha sem fios portátil,1 x Botão sem fio,1 x pilha CR2032 (3 V),1 x Guia de início rápida, 1 x Segurança e garantia,
1 x Declaração de Conformidade,

Características principais e vantagens:
Nunca perca uma visita ou entrega - Leve a sua campainha portátil para qualquer lugar em torno da sua casa e jardim. Com a 
tecnologia de Honeywell ActivLink™ consegue atingir um alcance sem fios fiável até 150 m, enquanto o volume máximo de 80 dB 
pode ser ouvido até 60 m de distância.

Design revolucionário - Compactas e muito bem concebidas numa harmoniosa paleta de branco e prateado as nossas campainhas 
são concebidas com a sua casa em mente.

Paz de espírito - Paz de espírito para visitantes, graças a uma luz LED ativada por pressão, e para si, graças à função Secret Knock 
que toca uma melodia diferente, para que saiba se é um membro da família ou amigo que está à porta. Para uma paz de espírito 
plena, deixe Honeywell ActivLink™ interligar a sua campainha com os acessórios de segurança Honeywell e os kits de alarme de 
casa para construir o seu próprio alerta de casa e sistema de alarme por medida.

Fiabilidade e qualidade - Honeywell ActivLink™, utilizando a frequência de 868 MHz, é o nosso inovador protocolo sem fios que 
proporciona maior capacidade de alcance, duração de bateria prolongada até 5 anos e fiabilidade de ligação melhorada, tudo 
suportado pela nossa garantia de qualidade de produto de 2 anos.

Ficha de dados
Série 3 DC311S
Campainha portátil sem fios com botão – Branc

Simples, fiável, não complicada, a campainha Honeywell 
Home DC311S é tudo o que procura e mais. Previamente 
ligada e pronta ao sair da caixa, com uma ligação sem fios 
fiável e boa qualidade de som, sabe que nunca mais perderá 
uma visita.



Specification:
Campainha sem fios portátil
Cor Branco

Montagem na parede Opcional

Frequência / Potência de transmissão / Alcance sem fios* 868MHz/150m

Alcance audível (volume) 60m (80dB)

Melodias 4

Som Sirene interna

Tempo do alarme (minutos) 2 (Modo da sirene interna )

Alertas visuais Funcionalidades da bateria

Alimentação Pilha: 4 x LR6 (AA) 1.5V - /(não incluído)

Duração da bateria (anos) 2

Funcionalidades da bateria Indicador de bateria fraca /Compartimento de abertura fácil da bateria

Capacidade máxima do dispositivo 2 x Botão sem fio/Sensor de movimento sem fios/Sensor para portas e 
janelas sem fios

Reposição de fábrica Si

Temperatura de funcionamento/armazenamento 0°C a +40°C/-20°C a +60°C

Dimensões (mm)/Peso (g) 110 (a) x 70 (l) x 42.5 (p) / 169 (g)

Bases de fixação Suportes /Buchas de fixação /Parafusos

Botão sem fio
Cor Branco

Montagem na parede Opcional

Opções de montagem sem parafusos (autocolantes) Si

Frequência / Potência de transmissão / Alcance sem fios* 868MHz/200m

Alertas visuais Luz LED ativada por pressão

Alimentação Pilha: 1 x CR2032 (3V) - /(incluído)

Duração da bateria (anos) 2

Funcionalidades da bateria Indicador de bateria fraca /Compartimento de abertura fácil da bateria

Design do botão Horizontal compensado

Placa de nome Si

Classificação IP IP55

Temperatura de funcionamento/armazenamento -20°C a +50°C/-20°C a +60°C

Dimensões (mm)/Peso (g) 30 (a) x 70 (l) x 16 (p) / 23.5 (g)

Bases de fixação Suportes /Parafusos /Autocolantes

Embalagem

Código EAN 5004100965066

Dimensões (mm)/Peso (g) da embalagem 216 (a) x 150 (l) x 68 (p) / 350 (g)

Quantidade da embalagem padrão 4

* Medido em campo aberto. Paredes, tectos e estructuras metálicas reduzirão o alcance máximo.


