KORZYŚCI

SZYBKA I ŁATWA
INSTALACJA

INTELIGENTNE

Nuki może być łatwo zainstalowany po wewnętrznej stronie

Nuki automatycznie odblokowuje drzwi kiedy
wracasz do domu i zamyka je ponownie po Twoim
wyjściu. Klucz pozostaje w zamku, podczas gdy
telefon pozostaje w kieszeni.

Welcome home.

drzwi, na wierzchu istniejącego zamka i klucza. W zależności
od cylindra, Smart Lock może być zamocowany lub
przyklejony do drzwi i można go łatwo usunąć w każdej chwili
bez pozostawiania jakichkolwiek śladów.

PROSTE
Zamek Nuki Smart Lock jest montowany na
powierzchni istniejącego zamka drzwi i jest gotowy
do użycia w ciągu trzech minut bez potrzeby dalszej
— WWW.NUKI.IO —

ingerencji. Bez śrub, bez wierteł.

BEZPIECZNE
Miej zawsze pod kontrolą swój zamek Nuki
Smart Lock, sprawdzając stan blokady drzwi
na swoim smartfonie i zarządzając zdalnie
uprawnieniami dostępu dla swoich przyjaciół
i bliskich.

JEDEN INTELIGENTNY ZAMEK
DLA WSZYSTKICH

INTELIGENTNE • PROSTE • BEZPIECZNE

TUTAJ KUPISZ NUKI
Poznaj świat
inteligentnego dostępu!

WSPÓŁPRACUJE Z:
NOWOŚĆ

Więcej informacji: nuki.io/en/integrations
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CZYM JEST NUKI?

FUNKCJE

Nuki zmienia Twoje drzwi

Zamykanie i otwieranie drzwi

w inteligentny system dostępu,

Aplikacja Nuki pozwoli Ci w przyszłości zamykać drzwi

a smartfon w inteligentny klucz.

elektronicznie za pomocą prostego przesunięcia na ekranie

Nie martw się, dzięki Nuki

smartfona.

UNOWOCZEŚNIJ
SWÓJ ZAMEK
SMART LOCK 2.0

Nuki Smart Lock to inteligentne

nadal możesz otworzyć drzwi za
pomocą zwykłego klucza, jeśli

Automatyczne otwieranie

zapomnisz zabrać ze sobą swój

Po włączeniu funkcji automatycznego otwierania, Nuki

smartfon!

rozpoznaje Twój smartfon nawet kiedy go nie dotykasz
i automatycznie odblokowuje drzwi kiedy wracasz do domu.

rozwiązanie modernizujące do
zamków drzwiowych, które
umożliwia sterowanie dostępem
za pomocą smartfonu.

Lock ’n’ Go

BRIDGE

Jeśli chcesz, aby Nuki zablokowało drzwi w kilka sekund po

Nuki Bridge przenosi Twój zamek

Twoim opuszczeniu domu, po prostu aktywuj funkcję Lock ‚n‘ Go
z aplikacji na smartfonie lub przyciskiem na Smart Lock.

Nuki Smart Lock online, dzięki

Automatyczne zamykanie

dostępem i kontrolować go

czemu możesz zarządzać
zdalnie w aplikacji Nuki o każdej

Nuki Smart Lock bezpiecznie blokuje drzwi, gdy tylko zamkną

porze i w każdym miejscu.

się za Tobą, dzięki czemu nigdy więcej nie będziesz musiał się
martwić, czy je zamknąłeś.

FOB

Programowanie
Dzięki zintegrowanej funkcji programowania, Smart Lock może
automatycznie zablokować lub odblokować drzwi o dowolnej,
wybranej przez Ciebie, porze.

Indywidualne pozwolenia na dostęp
Zarządzaj dostępem do domu w obrębie rodziny, przyjaciół,
gości, pracowników czy opiekunek do dziecka - na stałe lub
w regularnie powtarzających się porach.

Czujnik drzwi

NOWOŚĆ

Nowy czujnik drzwi pozwala zobaczyć nie tylko stan wkładki
bębenkowej w aplikacji Nuki, ale również stan drzwi (zamknięte/

Przypnij małe urządzenie
Bluetooth do breloczka do kluczy,
aby zablokować i odblokować
drzwi bez konieczności użycia
smartfona.

KEYPAD
Nuki Keypad pozwala wygodnie
otwierać drzwi za pomocą kodu
dostępu, dając Ci możliwość
doświadczenia na co dzień życia
bez konieczności używania kluczy.

otwarte).
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