SMARTWARES LANCEERT COMPLETE LIJN
BEVEILIGINGSARTIKELEN.
Sinds jaar en dag levert Smartwares een breed assortiment beveiligingsproducten aan de
Europese markt. Nu de concurrentie op dit gebied fors toeneemt, focust Smartwares zich meer
dan ooit op het toevoegen van meerwaarde aan haar producten, wat geleid heeft tot drie
verrassende innovaties die allen werken in één app en daarmee de bestaande familie van IP
camera’s completeert.
Marcel Trouw, Manager Category Management Smartwares, zegt hierover: “Ons team van
Category Managers werkt nauw samen met onze strategische leveranciers met als doel het
gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe beveiligingsproducten die zich onderscheiden op
functionaliteit, design en veiligheid, passend bij de eisen van de Europese markt. Ondersteund
door onze eigen Nederlandse engineers garanderen wij daarnaast optimale bescherming van
persoonsgegevens en veiligheid van de apps, zodat privacy van gebruikers is gewaarborgd
conform de AVG wetgeving.”

Camera & verlichting in één
De Smartwares Guardian combineert buitenverlichting met een beveiligingscamera. Dankzij de eenvoudige
installatie is de camera binnen no time klaar voor gebruik. Wanneer beweging wordt gedetecteerd begint
de camera met opnemen en stuurt direct meldingen naar de smartphone van de gebruiker. Op deze manier
kan de gebruiker real time volgen wat er rondom huis gebeurt. Het strakke en moderne design maakt dit
artikel naast een ultrascherpe beveiligingscamera ook een mooie buitenlamp.

Mis nooit meer een bezoeker dankzij de Wifi Deurbel
Bekijk, praat en luister naar bezoekers met de nieuwe Smartwares Wifi deurbellen, zowel bedraad.
(DIC-23112) als onbedraad en voorzien van een oplaadbare batterij (DIC-23216). Beide deurbellen
sturen een rechtstreeks signaal naar smartphone of tablet wanneer er iemand aan de deur staat en
bieden tevens de mogelijkheid om te bekijken wie het is. Verwelkom bezoekers via de smartphone
met simpelweg één druk op de (unlock) knop, zelfs als je niet thuis bent.
Ook binnen het assortiment veiligheidsverlichting zoekt Smartwares continu naar items
die meerwaarde bieden. Dit kan simpelweg worden gevonden in eenvoudige installatie,
gebruiksgemak, een uniek design of specifieke productspecificaties.

Robotic floodlight
A good example of a product with added value is the Robotic Floodlight FSL-80114. Marcel Trouw: “The
Floodlight is equipped with a motion sensor and the bright light of 1400 lumens follows the motion when
someone walks by. This combination makes sure intruders will never enter the garden unnoticed again. Our
customers are very positive about this item.”
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