
Alüminyum Cam Kapı Için ince Akıllı Kilit TTLock APP
Smartphone Kontrol WiFi Kablosuz Uzaktan Parmak Izi
Kapı Kilidi

Alüminyum Alaşımlı Cam Kapı İçin Bir Moda Akıllı Kapı Kilidi
Bu akıllı kilit, alüminyum alaşımlı cam kilitler için mükemmel olan dar bir kilit gövdesine
sahiptir.
Parmak izi ile şaşırtıcı anahtarsız erişim deneyiminin keyfini çıkarın kapı kilit.

Özellikler

1- Çoklu kilit açma modu: Parmak İzi, Şifre, Kart, mekanik anahtar, TTLOCK APP
2- FPC yarı iletken sensör, 360 derece parmak izi tanıma
3- C sınıfı kilit silindiri, seçtiğiniz için 7 tip kilit gövdesi.
4- Dokunmatik ekran tuş takımı, geceleri net sayıları görmek



5- Sanal şifre, yabancıların gözetleme yapmasını önler ve mahremiyeti daha iyi korur.
6- 4 adet AA alkalin pil ile çalışır, 6 aydan fazla ve 180000 kez kullanır.
8- Acil durum şarjı için USB portlu
9- Sürgülü kapı, alüminyum alaşımlı cam kapı, ahşap kapı, metal kapı, kompozit kapı için uygundur
10- Çalışma sıcaklığı: -30 ℃ ~ + 65 ℃
11- TTLock APP yetkilendirme yöneticisini destekler, APP Bluetooth'u destekler
bir düğmenin kilidini açma, zamana duyarlı şifreleri oluşturma desteği
12- Ağ geçidi cihazı ekledikten sonra, uzaktan açma, uzaktan kontrol desteği
Kayıtların kilidini açma ve kilit açma bildirimi gerçek zamanlı olarak alınır.

gözlük

model C6-ZKMA
Malzeme 304 bir paslanmaz çelik
Boyut 310 * 40 mm
Kilidini aç APP, Parmak İzi, Parola, Kart, anahtar
Parmak izi tanıma  360 derece FPC yarı iletken, 100 adet kapasite
Tokatlamak  200 sayfa
Şifre kapasitesi 50 grup
Silindir notu C-seviye bıçak kilit göbeği
Gövde malzemesini kilitle Paslanmaz çelik

Vücut boyutunu kilitle Standart: 240mm * 22mm

Diğer fonksiyonlar Smart ses
Güç kaynağı 4 adet AA pil
Acil şarj Acil durum şarjı için yedek USB portu ile
Renk Gümüş, siyah

Uygulama kapsamı alüminyum alaşımlı cam kapı, sürgülü kapı, plastik çelik
kapı, sürgülü kapı, alüminyum alaşımlı kapı































Bizimle iletişime geçin

Biz ihracat  akıllı kapı kilitleri için herşey üzerinde  dünya.

Ürünlerle ilgili herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa, bizimle iletişime geçin. 

24 saat içinde size cevap ve en iyi toptan eşya fiyatları size teklif edecek.

https://www.mvteamcctv.com/tr/contact-us.html

