K L ÁV E S N I C E

Výhradní zastoupení
NUKI pro ČR a SR

KLÁVESNICE NUKI
Jednoduchý přístup pomocí číselného kódu
Otevřete dveře všednímu dni bez klíčů – s klávesnicí Nuki. Vytvořte
individuální přístupové kódy, které umožní pohodlný přístup členům

Technické údaje

rodiny, přátelům a hostům bez fyzických klíčů nebo chytrého telefonu.

Rozměry:
90 × 30 × 15 mm

Klávesnice Nuki je dokonalým
rozšířením života bez klíčů.

Váha včetně baterií:
30 g

Nebezpečné schovávání klíčů pod
rohožku patří konečně minulosti!
Abyste svým přátelům a známým

Napájení:
Baterie 2× CR2032 (v balení)

umožnili vstup do vašeho domova,
předejte jim individuální přístupové
kódy pomocí Nuki aplikace nebo

Komunikace:
Bluetooth 5.0

Nuki webu.

Dosah Bluetooth:
5–10 m, podle stavebního
uspořádání

Vysoká kompatibilita a snadná montáž
Klávesnice Nuki je napájena bateriemi a lze ji kombinovat s každým
zámkem Nuki Smart Lock. Přilepí se jednoduše z vnějšku na rám
domovních dveří nebo se přišroubuje na stěnu domu. Nejsou potřeba žádné

Bezpečnost:
6místný přístupový kód
Zakódování metodou
Challenge-Response
(podobně jako pro online
bankovnictví)

propojovací kabely. Ve spojení s Nuki Bridge můžete přístupové kódy vytvářet
i na dálku. Ale i bez internetového připojení je klávesnice Nuki díky Bluetooth
plně funkční.
Bezpečnost a pohodlí
6místné přístupové kódy a šifrovaná komunikace zaručují maximální
bezpečnost. Do každé klávesnice lze uložit až 100 různých přístupových kódů.
Každý uživatel dostane jeden individuální přístupový kód, takže
v protokolu lze kdykoliv zjistit, kdo a kdy dveře otevřel.

Krytí:
IP65 (odolné proti prachu
a vodě)
Kompatibilní s:
iOS, Android, Nuki web

Prázdninové pronájmy na nové úrovni
S klávesnicí Nuki pro vás jako pro pronajímatele odpadá únavné
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předávání klíčů. Vašim hostům poskytnete jednoduchý a zároveň
bezpečný přístup bez klíčů – i bez chytrého telefonu. Platnost
přiděleného přístupového kódu lze samozřejmě omezit jen na dobu rezervace.
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