
SMART LOCK 3.0

MONTÁŽ RYCHLE  
A JEDNODUŠE

Abyste mohli nainstalovat Smart Lock, nemusíte nic 
přestavovat. Elektronický zámek se nasune nebo nalepí 
na stávající vložku z vnitřní strany dveří. Obě varianty při 
demontáži nezanechávají žádné stopy a jsou tak skvělé pro 
nájemní byty. Mobilní aplikací Nuki můžete všechny Nuki 
produkty nastavovat, obsluhovat a spravovat. 

VÝHODY

Nuki Vám automaticky otevře dveře, když 
přicházíte domů, a znovu zamkne, když odcházíte. 
Klíč zůstane v zámku, Vás chytrý telefon v kapse. 

Zachováte si kontrolu, při čemž na chytrém 
telefonu můžete sledovat stav svého Nuki 
Smart Locku i spravovat přístupová práva 
rodiny nebo přátel. 

CHYTRÝ

JEDNODUCHÝ

BEZPEČNÝ
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CHYTRÝ • JEDNODUCHÝ • BEZPEČNÝ 

Nuki Smart Lock se namontuje z vnitřní strany 
dveří na stávající zámek a během 3 minut je 
připraven ke startu. Bez šroubů a bez vrtání.

KOMPATIBILNÍ S

Vstupte do světa chytré 
domácnosti

Více informací: www.nuki-lock.cz/smart-home

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní dodavatel značky NUKI v ČR

Elektro-System-Technik s.r.o., výhradní dodavatel značky NUKI v ČR
Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711, E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

ELEKTRONICKÝ ZÁMEK 
PRO VŠECHNY



Nuki Smart Lock 3.0 Pro je 
vybaven integrovaným Wi-Fi 
modulem. Ovládejte své dveře 
online na dálku a udělujte bez-
pečná přístupová oprávnění,  
i když jste na cestách – nepo-
třebujete Nuki Bridge!

CO JE NUKI? FUNKCE SVĚT PRODUKTŮ NUKI
Nuki je řešení přístupu, kterým se 
dveře dodatečně dovybaví a které 
zjednoduší Váš každodenní život. 
Chytré, jednoduché, bezpečné – 
pro přístup domů bez klíče. Smart 
Lock 3.0 Pro promění Vaše dveře 
v chytrý přístupový systém a Váš 
chytrý telefon v inteligentní klíč.

Pozdravte se s Wi-Fi

…a v kombinaci s hliníkovou 
povrchovou úpravou otočného 
knoflíku dodáte svým domovním 
dveřím čistou eleganci.

Elegantní design 
ve 2 barvách

Využijte chytrá rozšíření  
o dveřní čidlo, Nuki Bridge, 
Nuki Opener, Nuki Keypad 
nebo Nuki Fob a užívejte si 
ještě většího komfortu.

Rozšíření Nuki Smart 
Lock

Chytrý zámek Nuki Pro dosta-
nete standardně včetně akumu-
látoru Power Pack. S nabíjecími 
akumulátory získáte až o 100 % 
delší životnost baterií.

Více energie pro  
Smart Lock

S aktivovanou funkcí Auto Unlock otvírá Nuki automaticky 
dveře, když přicházíte domů. Ruce máte volné a telefon v kapse!

Auto Unlock

S mobilní aplikací Nuki zamknete svůj Nuki Smart Lock
jednoduchým přejetím prstu po displeji chytrého telefonu nebo
hodinek. 

Odemknout a zamknout zámek

S funkcí Lock´n´Go za Vámi Nuki Smart Lock automaticky 
zamkne, aniž byste museli otvírat aplikaci v mobilu.

Lock ’n’ Go

S funkcí Auto Lock zámek Nuki Smart Lock bezpečně zamkne
dveře, jakmile se zavřou. Nemusíte mít už žádné obavy, jestli
dveře nezůstaly odemčené. 

Auto Lock

Díky integrovanému ovládání v závislosti na čase Smart Lock
automaticky zamyká nebo odmyká v nastavených časech.

Ovládání v závislosti na čase

Spravujte přístupová oprávnění pro Vaši rodinu, přátele,
řemeslníky nebo hlídání dětí – stále nebo opakovaně.

Individuální přístupová oprávnění

Díky Nuki Door Senzoru v aplikaci vidíte nejen stav vložky zámku 
(odemčeno/zamčeno), ale i stav dveří (otevřeno/zavřeno). 

Dveřní čidlo

Chcete svůj elektronický zámek jednoduše provázat se 
stávajícími zařízeními systému chytré domácnosti? Nuki Smart 
Lock je kompatibilní s celou řadou systémů chytré domácnosti.

Integrace do Smart Home

Ověřte si, jestli se Nuki
hodí pro Vaše dveře.


