Tre exklusiva förmåner
Inomhusoch utomhusskydd
VIDEOFIED ANYWHERE.

Släpp oron
live-video
VIDEOFIED RIGHT NOW.

Kontroll via
din smartphone
VIDEOFIED FOR YOURSELF.

Säkerhet, vår expertis
VIDEOFIED har revolutionerat
säkerhetsmarknaden genom att erbjuda
de första helt trådlösa inbrottslarmen
vilket gör det möjligt att på bara några
sekunder se anledningen till varför larmet
utlösts.
Made in France
VIDEOFIEDS produkter har designats,
tillverkats och satts samman i Frankrike.

Inomhus- och
utomhusskydd
Ett verkligt skydd av dina tillgångar
Med Videofieds sortimentet kan du dra nytta av den avancerade tekniken
som används av banker, juvelerare och köpcentra. Du kan vara säker på att
effektivt skydda din egendom (lägenhet eller hus) till ett konkurrenskraftigt
pris. Våra produkter passar perfekt in i ditt hem tack vare den snygga
designen.

Upptäck och avskräck innan inbrott!
Vid försök till intrång på en innergård, en
terrass eller en trädgård, upptäcker Videofied
utomhuskameror inbrottstjuvarna innan de
bryter upp en dörr eller ett fönster.
Utomhussirenen och dess blinkande flash är
omedelbart avskräckande.

Släpp oron
live-video
Streaming, ett verkligt tillskott
Det är en exklusiv Videofied-funktion:
med funktionen Video Live blir
säkerheten ännu mer effektiv. I
händelse av intrång överförs videon
direkt till din larmcentral eller till din
smartphone och du kan när som helst
se vad som händer hos dig.

Video Live OSMVC

Kontroll via
din smartphone
Med den nya APPEN VIEDOFIED
självövervakning kan du styra din
installation var du än befinner dig.
I fjärrövervakningsläget, kan du
bland annat:
• kontrollera status på larmet, larma på
eller larma av centralen,
• öppna händelseloggen,
• ta bilder eller videoklipp, lagra bilder
för senare visning,
• tillfälligt larma av övervakningen av ett
rum, mm.

I självövervakningsläge får
du också varningar direkt på din
smartphone vid intrång (via notiser,
e-post, röstsamtal och SMS).
Alltid uppkopplad
Vad händer hos mig? Vem är där? Vad
gör mina barn? Med APPEN VIDEOFIED
kan du ha ständig visuell kontakt med
din familj och allt som betyder något för
dig... på enklaste sätt via din smartphone
eller surfplatta!

Video Live ISMV
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