
Smart Home
SMART WAY TO CONTROL YOUR HOME



Co je Panasonic Smart Home?
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Panasonic Smart Home je bezdrátový systém založený na Hubu, který Vám umožní
vytvořit důmyslnou síť kamer, senzorů, sirén a chytrých zásuvek ve Vaší domácnosti
a ovládat to vše pomocí uživatelsky přívětivé aplikace*. Systém se může také připojit
k Vaší pevné lince a umožní Vám používat smartphone nebo tablet jako domácí
telefon.

HUB

* Bezplatnou aplikaci pro chytré domy lze stáhnout
do chytrých telefonů z webových stránek.
http://panasonic.net/pcc/support/tel/homenetwork/



Panasonic Smart Home



Smart Home Line up (2016 )
Od dubna 2016 = 12 zařízení s Hubem

Smartphone
/Tablet

Pevná linka

Senzor

Chytrá zásuvka

Kamera

Handset

Záložní 
baterie

Senzor rozbití 
skla

Přístupová 
klávesnice

Dálkový ovladač
na klíče

Senzor úniku 
vody

A více



HUB (KX-HNB600)  *HUB je nezbytbý pro použití ostatních zařízení. Pohybový senzor (KX-HNS102: max. 50*2)

• Jádro systému (propojuje všechna systémová zařízení)
• Zasílá upozornění systému do smartphonu / tabletu přes

bezdrátový router s připojením k internetu
• Připojuje se k domácí pevné lince pro volání a přijímání

hovorů
• Podporuje microSD / microSDHC karty pro nahrávání videa

a audia z kamer

• Detekuje pohyb v blízkém okolí
• Možnost nastavení dvou úrovní citlivosti
• Může být použit ke spuštění dalších akcí (nahrávání

záznamu kamery, rozsvícení světla atd.)

Vnitřní kamera (KX-HNC200: max. 4*1) Chytrá zásuvka (KX-HNA101: max. 50*2)
• Barevná kamera s nočním viděním a vestavěným

mikrofonem pro živé sledování a nahrávání
• Zabudovaný vizuální senzor (detektor pohybu), audio senzor

a teplotní čidlo mohou být použity ke spouštění dalších akcí
(nahrávání záznamu kamery, rozsvícení světla atd.)

• Mikrofon a reproduktor pro obousměrnou komunikaci

• Lze vypínat a zapínat pomocí telefonu (KX-HNH100), 
aplikace nebo při spuštění senzorem

• Zabudovaná proudová ochrana pro větší klid
• Pro Vaši informaci se zaznamenává spotřeba 

energie

Venkovní kamera (KX-HNC600: max. 4*1) Digitální bezdrátový telefon (KX-HNH100: max. 6)
• Barevná kamera s nočním viděním a vestavěným

mikrofonem pro živé sledování a nahrávání
• Zabudovaný vizuální a infračervený senzor (detektor

pohybu) mohou být použity ke spouštění dalších akcí
(nahrávání záznamu kamery, rozsvícení světla atd.)

• Mikrofon a reproduktor pro obousměrnou komunikaci
• Voděodolná konstrukce pro venkovní použití (IP55)

• Uskutečňuje a přijímá hovory přes domácí pevnou
linku

• Může být použit ke změně nastavení systému
• Zobrazuje stav systému
• Přijímá notifikace při sepnutí senzorů a zobrazuje*3

informace o detekci

Okenní/dveřní senzor (KX-HNS101: max. 50*2) Vnitřní siréna (KX-HNS105: max. 50*2)

• Detekuje otevření oken/dveří, na kterých je nainstalován
• Může být použit ke spuštění dalších akcí (nahrávání

záznamu kamery, rozsvícení světla atd.)

• Při spuštění senzory vydává hlasitý zvuk (až 110 
dB*4) a bliká LED světlem

• Možnost nastavit dvě úrovně hlasitosti

*1 K Hubu se mohou připojit až 4 kamery (včetně venkovních a vnitřních kamer).
*2 K Hubu se může připojit až 50 senzorů (včetně pohybových a okenních/dveřních senzorů), vnitřních sirén a zásuvek.
*3 Specifikace se mohou lišit v závislosti na zemi. Podporované jazyky: Angličtina, Němčina, Španělština, Italština
*4 Měřeno přibl.. 10 cm od produktu.

Komponenty
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Komponenty
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Senzor úniku vody (KX-HNS103: max. 50*2)
• Používá malou sondu k detekci vody
• Může být použit ke spuštění dalších akcí (nahrávání záznamu

kamery, rozsvícení světla atd.)

Senzor rozbití skla (KX-HNS104: max. 50*2)
• Používá mikrofon, který dokáže detekovat jedinečné zvukové
frekvence produkované při rozbití skla
• Může být použit ke spuštění dalších akcí (nahrávání záznamu

kamery, rozsvícení světla atd.)

Přístupová klávesnice (KX-HNK101: max. 50*2) 
• Umožňuje rychle potvrdit a změnit režim systému
• Lze namontovat na stěnu v blízkosti dveří pro snadný přístup

Ovladač na klíče (KX-HNK102: max.50 *2)
• Umožňuje rychle vypnout/zapnout systém např. při příchodu

nebo odchodu
• Může být použit ke spuštění předem naprogramované operace

jako například zapnutí chytré zásuvky nebo spuštění poplachu
• Can be attached to a set of  keys for added convenience?!?!

Záložní baterie (KX-HNP100: max. 50*2)
• Napájí Váš Hub nebo jiná zařízení v případě výpadku proudu
• Dokáže detekovat výpadek proudu a může v tomto případě do 

Hubu odeslat signál pro nouzový hovor na předem
naprogramované číslo

*2 K Hubu se může připojit až 50 senzorů, chytrých zásuvek a dalších zařízení.



Rozšiřitelný systém
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*1 K Hubu se mohou připojit až 4 kamery, včetně venkovních
a vnitřních kamer. 

*2 K Hubu může být připojeno celkem až 50 zařízení včetně
chytrých zásuvek, pohybových senzorů,
okenních/dveřních senzorů, senzorů úniku vody, rozbití
skla, vnitřních sirén, přístupových klávesnic, dálkových
ovladačů a záložní baterie.

Kompatibilní zařízení jsou vysvětleny níže. 
Můžete si vybrat předem nakonfigurovaný set, 
přidat jednotlivá zařízení ke stávajícímu setu, 
nebo vytvořit svůj vlastní systém zvolením
požadovaných zařízení.

Venkovní kamera
KX-HNC600

Okenní/dveřní
senzor
KX-HNS101

Pohybový senzor
KX-HNS102

Vnitřní kamera
KX-HNC200/210

Chytrá zásuvka
KX-HNA101

Digitální
bezdrátový telefon
KX-HNH100

Smartphone
nebo tablet

HUB
KX-HNB600

Až
6

Až
8

Vnitřní siréna
KX-HNS105

Senzor úniku vody
KX-HNS103

Senzor rozbití skla
KX-HNS104

Wi-Fi Přístupová klávesnice
KX-HNK101

Ovladač na klíče
KX-HNK102

Záložní baterie
KX-HNP100

Až

50*2

Až

50*2

Až

50*2
Až

4*1

Až

4*1

Až

50*2
Až

50*2

Až

50*2

Až

50*2

Až

50*2

Až

50*2



Package Lineup for Europe
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Home Safety Starter Kit
KX-HN6010

Pohybový
senzor

Home Safety Starter Kit Plus
KX-HN6011

Vnitřní sirénaHUB

Pohybový
senzor

Okenní/dveřní
senzor

HUB

Okenní/dveřní
senzor



Proč Panasonic ?
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Protože….

Jednoduše jen nakoupíte
zařízení, na rozdíl od 
bezpečnostních služeb, 
které vyžadují měsíční
poplatek.

Bezdrátová technologie
DECT pro delší dosah než
Wi-Fi s technologii 2,4 GHz 
FHSS. Snadná bezdrátová
instalace i ve vzdálených
lokalitách.

Bez rušení běžně
používanými zařízeními v 
pásmu 2,4 GHz, jako jsou
např. počítače a mobilní
telefony, pro hladké
sledování bez narušení
obrazu.

Pokud dodatečně
nakoupíte další zařízení, 
mohou být snadno
propojena stiskem
jediného tlačítka.

Dlouhý dosah Žádné měsíční poplatky

Párování jedním
tlačítkem

Bez rušení



Senzor úniku vody (KX-HNS103)

10Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Koncept

Funkce

- Detekuje únik vody na podlaze

- Vodotěsný IP44 (Ekvivalent)
- Dlouhá životnost baterie (2 roky) 

- Párování jedním tlačítkem
- Typ baterie: CR2 x 1
- Délka kabelu: 1.2m (3.9ft)

Hlavní vlastnosti

Když senzor detekuje únik vody, automaticky
notifikuje smartphone pomocí aplikace.

Zjištěn únik 
vody v 

koupelně

Při spuštění jakéhokoli senzoru se notifikace oznámí
na telefonu.



Senzor rozbití skla (KX-HNS104)

11Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Koncept

Funkce

- Detekuje v domě zvuk rozbíjejícího se skla

- Párování jedním tlačítkem
- Přepínač citlivosti senzoru (vysoká/nízká)
- Typ baterie: standartní AA x 2

- Nastavitelná citlivost senzoru
- Dlouhá životnost baterie (1 rok) (TBD)

Hlavní vlastnosti

Při detekci zvuku rozbití skla spustí
nahrávání záznamu z kamer.

Při detekci zvuku rozbitého skla se odešle notifikace do 
Vašeho smartphonu nebo tabletu.



Přístupová klávesnice (KX-HNK101)

12Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Koncept

Funkce

- Sofistikovaná dotyková klávesnice s podsvícením

- Dotykový panel s podsvícením kláves
- Změna režimu notifikací (VYP/ZAP)
- Hlasové notifikace

Hlavní vlastnosti

- Párování jedním tlačítkem
- Přepínač hlasitosti
- Napájeno síťovým adaptérem

Při spuštění jakéhokoli senzoru se notifikace oznámí
pomocí přístupové klávesnice.

Umožní Vám rychlé potvrzení a snadné
zapnutí/vypnutí systému pouhým dotykem.



Ovladač na klíče (KX-HNK102)

13Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Notifikace lze aktivovat/deaktivovat stiskem
tlačítek na ovladači.

Smart tlačítko může být použito ke spuštění
naprogramovaných operací, například k zapnutí

chytré zásuvky nebo jako panické tlačítko.

Koncept

Funkce

- Snadno použitelný dálkový ovladač na klíče
;s tlačítky pro změnu režimu

- Změna režimu notifikací (VYP/ZAP) 
- Programovatelné smart tlačítko

- Párování jedním tlačitkem
- Typ baterie: CR2
- Životnost baterie 2 roky 

Hlavní vlastnosti



Záložní baterie (KX-HNP100)

14Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Poskytuje energii Hubu, kamerám a sirénám v případě, 
že primární zdroj energie není k dispozici.

Kamera

Hub Siréna

Upozornění na výpadek proudu telefonním hovorem

(1) V případě výpadku proudu
(2) Vyřazení napájení lupičem před vloupáním

Koncept

Hlavní vlastnosti

Funkce

- Upozornění na výpadek napájení se záložní baterií pro 
Hub, kamery a sirény

- Záložní napájení pro případ výpadku proudu nebo přerušení
napájení lupičem
- Upozornění na výpadek proudu telefonním hovorem

- Li-ion dobíjecí baterie (1450mAh)
- Pohotovostní doba Hubu: (1 hodina) (TBD)
- Doba záznamu kamery: (1 hodina) (TBD)



Výhody Panasonic
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Dlouhý dosah
Bezpečný systém
Bez rušení (stabilní)
Snadné nastavení Wi-Fi®
Žádné měsíční poplatky
Rozšiřitelný systém
Párování jedním tlačítkem
Smartphone aplikace zdarma



Dlouhý dosah

Bezdrátová technologie DECT pro delší
dosah než Wi-Fi s technologii 2,4 GHz 
FHSS. Snadná bezdrátová instalace i ve
vzdálených lokalitách.

16

Panasonic

Ostatní



Bezpečný systém

Bezpečnější než ostatní Wi-Fi produkty.

Bezpečné párování

HUB a zařízení, jako jsou kamery a senzory
jsou propojeny vyhrazeným DECT ULE/DECT 
bezdrátovým připojením.

DECT připojení1

2

Pro připojení k Hubu je nutné Vaše
smartphony/tablety nejdříve spárovat. Přístup k 
Hubu je tedy možný pouze pomocí bezpečně
spárovaného smarphonu nebo tabletu.

Zaznamenané video se ukládá na microSD / 
microSDHC karty (není součástí dodávky), a 
proto k němu není možné přistupovat přes Wi-Fi 
nebo "cloud". Bezpečnější než vzdálený
monitoring s přihlašovacími údaji.

Bezpečné nahrávání3

DECT ULE/
DECT

Connection

1

2

Secure 
Recording

3

17



Bez rušení (stabilní)
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Bez rušení běžně používanými zařízeními
v pásmu 2,4 GHz, jako jsou např. 
počítače a mobilní telefony, pro hladké
sledování bez narušení obrazu.

Panasonic

Others

Tablet/
Smartphone

rozmazaný

Rychlost přenosu 
dat KLESÁ

Wi-Fi zařízení

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Smart Home

DECT

Tablet/
Smartphone

Bez rušení

čistý

Wi-Fi

Zařízení na pásmu 2.4GHz

Wi-Fi



Snadné nastavení Wi-Fi

Jednoduché párování s Wi-Fi routerem. 
Nastavení může být provedeno ze
smartphonu bez nutnosti spouštět PC.

19

Panasonic

Ostatní

Smartphone (Android)

Nastavení pouze ve 3 krocích

1. krok
Propojení telefonu 

s Hubem

2. krok
Připojení Hubu 

k routeru

Stáhněte aplikaci a 
začněte

Zadní strana

Zadejte heslo Wi-Fi routeru

********
Password

Nastavte heslo pro 
vzdálený přístup

********
Password

3. krok
Připojení telefonu k 

Hubu přes router

Hub

Stiskněte tlačítko
［Wi-Fi SETUP］

Zadní strana

Stiskněte tlačítko
［Wi-Fi SETUP］

*  Pro uživatele iOS je po připojení telefonu k Hubu nutný ještě jeden krok - změna nastavení Wi-Fi a restart aplikace.

*



Žádné měsíční poplatky

Jednoduše jen nakoupíte zařízení, na
rozdíl od bezpečnostních služeb, které
vyžadují měsíční poplatek.
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Párování jedním tlačítkem

Pokud dodatečně nakoupíte další
zařízení, mohou být snadno propojena
stiskem jediného tlačítka. (Tento postup
není nutný pro zařízení, která byla
součástí kitu.)
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Smartphone aplikace zdarma

Kompatibilní mobilní zařízení
- iPhone 4 a novější, iPad a iPad mini (iOS 6.0 
a novější)
- AndroidTM smartphony a tablety (Android 4.0 a 

novější)

http://www.panasonic.net/pcc/support/tel/homenetwork/

Bezplatnou aplikaci pro smartphony
lze stáhnout z webu.
Může být použito maximálně 8 
smartphonů nebo tabletů.

Smartphone aplikace pro
Smart Home

22



Funkce Specifikace
Podporované OS iPhone 4 a novější, iPad nebo iPad mini (iOS 

6.0 a novější)
nebo Android zařízení (Android 4.0 a novější)

Snadné nastavení Počáteční nastavení Wifi pro Hub

Poplašný systém ・Vypínání a zapínání systému
・Nastavení poplašného systému
(režim, zpoždění, hlasitost poplachu, atd.)

・Poplach telefonním hovorem
・Oznámení událostí

Smartphone connect ・Uskutečňování / přijímání hovorů
・Interkom / Přesměrování hovorů na telefon
・Konference/spojování hovorů
・Protokoly hovorů
・Blokování příchozích hovorů
・Kopírování tel. seznamu (smartphone -> Hub)
・Záznamník

pro všechny balíčky
Smart Home aplikace
(zdarma) Funkce Specifikace

Vnitřní kamera ･ Sledování obrazu z až 4 kamer živě
(přístup z domova/dálkově)

･ Zoom (digitální)
･ Nahrávání záznamu z kamer na microSD / 

microSDHC karty (manuálně/podle plánu/po
spuštění senzorem)

・Pořizování obrázků
・Obousměrná komunikace (mluvení na kameru)
・Senzory (vizuální, teplotní, zvukový)
・Výběr oblasti detekce
・Nastavení citlivosti senzoru
・Dokáže přehrát 5 ukolébavek

Venkovní kamera ･ Sledování obrazu z až 4 kamer živě
(přístup z domova/dálkově)

・ Zoom (digitální)
･ Nahrávání záznamu z kamer na microSD / 

microSDHC karty (manuálně/podle plánu/po
spuštění senzorem)

・Pořizování obrázků
・Obousměrná komunikace (mluvení na kameru)
・Senzory (vizuální, infračervený)
・Výběr oblasti detekce
・Nastavení citlivosti senzoru

Okenní/dveřní/
pohybový senzor

・Zobrazení stavu senzoru
・Zobrazení historie senzoru
・Upozornění na vybití baterie

Chytrá zásuvka ・Dálkové vypnutí/zapnutí (jednotlivě / skupinově)
・Plánování vypnutí/zapnutí
・Automatické zapnutí senzorem
・Informace o spotřebě energie (denně)

Specifikace

23Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



Funkce Specifikace
Frekvenční rozsah DECT: 1.88 GHz - 1.90 GHz

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n (2.412 GHz–
2.472 GHz

Slot na SD karty pro 
nahrávání videa

Ano (microSD max 2 GB / 
microSDHC max 32 GB)

Indikace stavu LED (červená / žlutá / zelená)

Snadné nastavení Párování jedním tlačítkem
(telefon, camera, další zařízení)
Tlačítko Wi-Fi setup

Funkce Specifikace

Rozšiřitelnost Digitální bezdrátový telefon (KX-HNH100): Až 6
Kamer (KX-HNC600/HNC200): Až 4
Senzory/Sirény/Chytré zásuvky
(KX-HNS101/HNS102/HNS105/HNA101): Až 50
Smartphonů/tabletů: Až 8

Telefonní funkce Pevný telefon
Smartphone connect
Záznamník
Blokování nevyžádaných hovorů

Notifikace senzorů
(Okenní/pohybový 
senzor/Pohybový senzor
v kameře)

Telefonním hovorem
Pomocí Smart Home aplikace
Hub buzzer
Digitálním bezdrátovým telefonem (poplach, 
oznámení*)
Vnitřní siréna (zvuk, světlo) 

Hlasitost poplachu 6 kroků + VYP

Montáž na zeď Ano

Provozní podmínky 0 °C – 40 °C 
20% – 80% vlhkost vzduchu

Rozměry (Š x H x V) Přibl. 130 mm x 130 mm x 42 mm

Hmotnost Přibl. 220 g

pro všechny balíčky
HUB
KX-HNB600

Specifikace

24Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

* Specifikace se mohou lišit v závislosti na zemi. 
Podporované jazyky: Angličtina, Němčina, Španělština, 
Italština



Funkce KX-HNC200 KX-HNC600
Úhel záběru Horizontální: přibl. 70°, Vertikální: přibl. 50°

Komprese videa H.264

Snímač 0.3 megapixel CMOS

Rozlišení High: 640x480 pixel (VGA),
Low: 320x240 pixel (QVGA)

Max počet snímků VGA až 6 fps / QVGA až 10 fps (H.264)

Doba záznamu Až 15 min

Noční vidění 6 m 12 m

Senzor ・Zvukový
・Teplotní
・Vizuální

-Rozsah: horizontální: přibl. 70°
vertikální: přibl. 50°

・Infračervený
-Rozsah detekce: horizontální: přibl. 70°

vertikální: přibl. 20°
dosah: 5 m

・Vizuální
-Rozsah detekce: horizontální: přibl. 70°

vertikální: přibl. 50°

Prachotěsná/Vodotěsná - IP55

Reproduktor/mikrofon Ano / Ano

Indikace stavu LED (Červená/Zelená/Amber)

Snadné nastavení Párování jedním tlačítkem

Montáž na zeď Ano
Horizontálně ±90°, vertikálně směrem do předu nebo směrem dolů pod úhlem přibl. 

60°(nastavitelné při montáži)

Napájení AC (220-240V, 50/60Hz) AC (220-240V, 50/60Hz)

Provozní podmínky 0 °C – 40 °C
Až 90% vlhkost vzduchu

-20 °C – 50 °C
Až 90% vlhkost vzduchu

Rozměry (Š x H x V) přibl. 75 mm x 75 mm x 102 mm přibl. 75 mm x 173 mm x 75 mm

Hmotnost přibl. 160 g přibl. 305 g

baby monitor
Vnitřní kamera
KX-HNC200

surveillance
Venkovní kamera
KX-HNC600
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Funkce KX-HNS101 KX-HNS102
Přepínač citlivosti - Ano (High/Low)

Indikace stavu LED (Červená/Zelená)

Snadné nastavení Párování jedním tlačítkem

Napájení Litihiová baterie (CR2 x 1) Alkalická baterie (AA x 2)

Životnost baterie přibl. 2 roky (při otevření dveří/okna 10x denně při
teplotě 25°C)

přibl. 1 rok (při detekci pohybu 50x denně
a okolní teplotě přibl. 25 °C)

Metoda detekce - Pyroelektrický infračervený senzor
(tepelné čidlo)

- Rozsah:
horizontální: přibl. ±45°
vertikální: přibl. ±10°
Vzdálenost: přibl. 5 m

(při okolní teplotě přibl. 25 °C)

Montáž na zeď - Ano

Provozní podmínky -10 °C – 40 °C 0 °C – 40 °C

Rozměry (Š x H x V) Senzor: 
přibl. 31 mm x 22 mm x 102 mm 

Magnet: 
přibl. 14 mm x 14 mm x 37 mm 

- Se zadním krytem:
přibl. 73 mm x 39 mm x 72 mm 
- S adaptérem pro montáž na zeď:
přibl. 73 mm x 61 mm x 72 mm 

Hmotnost Senzor:
přibl. 39 g (bez baterie)

Magnet: 
přibl. 8 g

S adaptérem pro montáž na zeď:
přibl. 70 g (Excluding the batteries)

With the wall mounting adaptor attached:
přibl. 77 g (Excluding the batteries)

monitoring
Okenní/dveřní
senzor
KX-HNS101

monitoring
Pohybový
senzor
KX-HNS102
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monitoring
Senzor úniku 
vody
KX-HNS103

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Funkce KX-HNS103 KX-HNS104
Přepínač citlivosti - Ano (High/Low)

Metoda detekce - Mikrofon

Dosah - přibl. 4.6 m

Indikace stavu LED (červená/zelená)

Snadné nastavení Párování jedním tlačítkem

Napájení Litihiová baterie (CR2 x 1) Alkalická baterie (AA x 2)

Životnost baterie přibl. 2 roky přibl. 1 rok

Montáž na zeď Ano Ano

Provozní podmínky 0 °C – 40 °C 0 °C – 40 °C 

Rozměry (Š x H x V) Hlavní jednotka: 
přibl. 31 mm x 22 mm x 106 mm 

Sonda: 
přibl. 24 mm x 10 mm x 44 mm 

Délka kabelu : 
přibl.1.2m 

- Se zadním krytem:
přibl. 73 mm x 39 mm x 72 mm 

- S adaptérem pro montáž na zeď:
přibl. 73 mm x 61 mm x 72 mm 

Hmotnost přibl. 80 g Se zadním krytem:
přibl. 69 g 
S adaptérem pro montáž na zeď:
přibl. 76 g 

monitoring
Senzor rozbití 
skla
KX-HNS104



monitoring
Vnitřní siréna
KX-HNS105
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Funkce KX-HNS105
Nastavení hlasitosti Ano (High/Low)

Hlasitost poplachu Až 110 dB
(měřeno přibl. 10 cm od produktu)

Indikace stavu LED (Červená/Zelená)
Stroboskop (Bílá)

Snadné nastavení Párování jedním tlačítkem

Napájení AC (220-240V, 50/60Hz)

Montáž na zeď Ano

Provozní podmínky 0 °C – 40 °C

Rozměry (Š x H x V) přibl. 73 mm x 46 mm x 71 mm

Hmotnost přibl. 90 g

Pouze montáž na zeď.



control
Chytrá zásuvka
KX-HNA101

Funkce KX-HNA101
Max proud 10A

Max příkon Napájení 220V: 2200W (10A x 220V)
Napájení 230V: 2300W (10A x 230V)
Napájení 240V: 2400W (10A x 240V)

Indikace stavu LED (Červená/Zelená)

Snadné
nastavení/ovládání

Párování jedním tlačítkem
Manuální vypínací/zapínací tlačítko

Napájení AC (220-240V, 50/60Hz)

Spotřeba energie Standby: přibl. 0.8 W
Maximální: přibl. : 1.6 W

Provozní podmínky 0 °C – 40 °C
20% – 80% vlhkost vzduchu 

Rozměry (Š x H x V) přibl. 64 mm x 59 mm x 114 mm 

Hmotnost přibl. 175 g

Specifikace
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Pro VB



Funkce Specifikace
LCD 1.8“ Mono (103 x 65 bodů)

Podsvícení kláves Jantar

Nastavení domácího systému Vypnutí/zapnutí
Monitoring stavu senzorů
Ovládání chytré zásuvky (On/Off)
Hlasové notifikace (On/Off)

Telefonní funkce Ekvalizér
Redukce šumu
Přečtení ID volajícího*
Paměť na ID volajícího (50 položek) 
Režim „nerušit“
Blokování nevyžádaných hovorů (250 čísel) 
Rychlé vytáčení (6 položek)
Sdílený telefonní seznam (500 položek) 
Hlasitý odposlech
Interkom

Životnost baterie - standby
/hovor/nabíjení

Až 170 hodin / Až 15 hodin / Přibl. 7 hodin

Napájení Ni-MH baterie (AAAx2)

Rozměry (Š x H x V) Telefon: přibl. 48 mm x 29 mm x 164 mm
Nabíječka: přibl. 72 mm x 72 mm x 39 mm

Hmotnost Telefon： přibl. 109 g (bez baterií)
Nabíječka： přibl. 43 g  (bez síťového adaptéru)

Digitální bezdrátový telefon
KX-HNH100

Specifikace

30Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

* Specifikace se mohou lišit v závislosti na zemi. 
Podporované jazyky: Angličtina, Němčina, Španělština, 
Italština
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Přístupová klávesnice
KX-HNK101

Ovladač na klíče
KX-HNK102

Funkce KX-HNK101
Ovládání hlasitosti Ano ( Up / Down )

Indikace stavu LED (Red/Green)

Snadné nastavení Párování jedním tlačítkem

Napájení AC (220-240V, 50/60Hz)

Spotřeba energie Standby : přibl. 0.6W
Maximální : přibl. 2.0W

Montáž na zeď Ano

Provozní podmínky 0 °C – 40 °C 

Rozměry (Š x H x V) přibl. 120 mm x 21 mm x 120 mm

Hmotnost přibl. 163 g , bez montážního držáku

Funkce KX-HNK102
Indikace stavu LED (Red/Green/Amber)

Snadné nastavení Párování jedním tlačítkem

Napájení Lithiová baterie CR2 (1 x 3.0 V, 850 mAh)

Provozní podmínky 0 °C – 40 °C 

Životnost baterie přibl. 2 roky (při použití ovladače 10x denně a okolní teplotě 
prostředí 25°C)
*Životnost baterie může být snížena v závislosti na provozním
prostředí, a na tom, zda je dálkové ovládání během používání
mimo dosah Hubu.

Rozměry (Š x H x V) přibl. 27mm x 18 mm x 77 mm, bez kroužku na klíče

Hmotnost přibl. 17 g , bez baterie a kroužku na klíče



Specifikace

32Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Záložní baterie
KX-HNP100

Funkce KX-HNP100
Kompatibilní zařízení HUB

(KX-HNB600)
1.5 hodiny (standby, 
připojený ke 4 kamerám, 
nepřipojený k Wi-Fi® 
síti)

Vnitřní kamera
(KX-HNC200)

2.0 hodiny (standby)
1.5 hodiny (standby, při 
aktivním nočním vidění)

Venkovní kamera
(KX-HNC600)

Vnitřní siréna
(KX-HNS105)

7 hodin (standby)

Indikace stavu LED (Red/Green/Amber)

Snadné nastavení Párování jedním tlačítkem

Detekce výpadku proudu Ano (spustí Hub přes DECT)

Napájení AC (220-240V, 50/60Hz)
Lithium Ion (Li-Ion) baterie a81x3.7V, 1,450mAh)

Montáž na zeď -

Provozní podmínky 5 °C – 40 °C 

Rozměry (Š x H x V) přibl. 71 mm x 25 mm x 115 mm

Hmotnost přibl. 123 g 



Název Model Dodávané příslušenství
HUB KX-HNB600 Telefonní kabel, síťový adaptér, adaptér pro montáž na zeď, telefonní zásuvka*

Bezdrátový telefon KX-HNH100 síťový adaptér, nabíjecí baterie/AAA(203) x2, kryt, nabíječka

Venkovní kamera KX-HNC600 síťový adaptér, Sensor range cap, montážní stojan, šroub x4, nástroje pro vedení kabelu 
(bezpečnostní kabel, podložka x2, šroub x2)

Vnitřní kamera KX-HNC200 síťový adaptér

Okenní/dveřní 
senzor KX-HNS101 baterie, šroub x4, oboustranná páska x3

Pohybový senzor KX-HNS102 baterie x2, adaptér pro montáž na zeď x1, šroub x2

Senzor úniku vody KX-HNS103 baterie, adaptér pro montáž na zeď x 2 (pro hlavní jednotku a pro sondu), 
šroub x 3 (2 pro hlavní jednotku, 1 pro sondu)

Senzor rozbití skla KX-HNS104 baterie x2, wall mounting adaptor, šroub x 2

Vnitřní siréna KX-HNS105 síťový adaptér, DC prodlužovací kabel, šroub x2

Chytrá zásuvka KX-HNA101 -

Přístupová
klávesnice KX-HNK101 síťový adaptér, montážní držák, šroub x 2, hmožděnky x 2

Ovladač na klíče KX-HNK102 baterie, kroužek na klíče

Záložní baterie KX-HNP100 nabíjecí baterie
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* Dodávané příslušenství se může lišit v závislosti na zemi.



Trademarks
- Wi-Fi is a trademark or registered trademark of Wi-Fi Alliance.
- microSD, microSDHC, and microSDHC Logo are trademarks of SD-3C, LLC.
- iPhone and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPad mini is a trademark of Apple Inc.
- App Store is a service mark of Apple Inc.
- Android, Google Play and the Google Play logo are registered trademarks or trademarks of Google, Inc.
- All other trademarks identified herein are the property of their respective owners.

Požadavky
- Bezdrátový router s připojením k internetu.
- Kompatibilní mobilní zařízení

- iPhone 4 a novější, iPad nebo iPad mini (iOS 6.0 a novější)
nebo Android zařízení (Android 4.0 a novější)

- Minimální doporučené rozlišení obrazovky: 1280x720
(obsah nemusí být správně zobrazen na zařízeních s menší obrazovkou)
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