PRO series

Europa’s meest complete aanbieder van
betaalbare connected apparaten

Onze geschiedenis in smart home
Smartwares Group is een consumentgedreven Europese speler op het gebied van huisautomatisering, beveiliging, verlichting en huishoudelijke apparatuur. Wij kennen
een lange geschiedenis in smart home: toen apps jaren geleden in populariteit toenamen, ontwikkelde ons merk Smartwares al snel consumentenelektronica met app.
De integratie van HomeWizard in 2014 maakte het mogelijk om onze retailkennis optimaal te combineren met HomeWizards ervaring in huisautomatisering. Dit heeft
geleid tot een gebruiksvriendelijk, veilig smart home assortiment ondersteund door intuïtieve software.

Ontdek de PRO Series
Onze expertise in (deur)beveiliging, verlichting, communicatie en huishoudelijke apparatuur heeft uiteindelijk geholpen de PRO Series te ontwikkelen: een brede
range van connected apparaten, allen aangestuurd door één gebruiksvriendelijke app. De app is ontwikkeld door softwareproducent HomeWizard en compatible
met diverse spraakassistenten.
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Hoe werkt het?
PRO Series artikelen communiceren via een tweeweg 868 MHz frequentie en
worden aangestuurd door de HomeWizard Link app – via de slimme gateway
genaamd Link. Link communiceert direct met de smartphone en voegt
vele extra features toe aan de producten, zoals programmeerbare standen,
timers, geofencing opties en noodcontacten. Via de HomeWizard Link app
kunnen de functionaliteiten vervolgens worden bediend. De gateway is
24/7 verbonden met de cloud, waardoor deze te allen tijde toegankelijk en
volledig up to date is.
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Volledige controle over het huis
European research (source: GFK Smart home monitor 2017) showed that people who are willing to buy connected products are in search of at least one of these
solutions: comfort, saving energy, safety and security. We have built our extensive smart home assortment with these four most important consumers buying
motives in mind:

Bedien je apparaten
op afstand.

Ontvang een bericht
in geval van nood.

Wat maakt PRO Series uniek?
•
•
•

Gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke designs
Intuïtieve applicatie
Alle persoonsdata is beschermd dankzij EU cloud servers

Bescherm je huis
tegen ongewenste bezoekers.

Meet direct je
energieverbruik af.

•	De gratis app wordt continu geupdate met nieuwe features
en producten
• Compatible met meerdere merken en spraakassistenten

Vertegenwoordigde merken:

Meer informatie: www.smartproseries.eu

