Tænd for varmen via sms!
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Tænd for varmen i dit sommerhus via
sms!
Er du også træt af at komme op til et koldt sommerhus?
Med GSM 9035 har du nu muligheden for at checke
temperaturen og ikke mindst tænde for varmen
i dit hus, før du ankommer, blot ved at sende en sms
fra din mobiltelefon eller via den gratis app.

Sådan fungerer den
Tænd Og Sluk
GSM 9035 fungerer ved, at du kommunikerer med enhedens
indbyggede "mobiltelefon" ved at sende og modtage sms fra en
hvilken som helst mobiltelefon. Når enheden modtager din sms,
tænder eller slukker den for det udstyr, du har koblet til.
Status Retur Til Dig
Du kan altid bede om status på enheden ved at sende en sms, hvorefter
du automatisk modtager en sms tilbage med informationer om enheden
er tændt eller slukket og ikke mindst, hvor varmt der er i sommerhuset
netop nu. Der er indbygget back-up batteri som giver dig mulighed for
at få besked ved strømafbrydelse!
Indbygget Temperatur Alarm
Hvis du er nervøs for at der bliver for koldt i sommerhuset kan du bede
enheden om at der automatisk bliver sendt en advarsel via sms til dig,
hvis temperaturen i huset falder til f.eks. under 5 grader!
Indstil Fast Temperatur
Har du behov for at der altid skal være f.eks. 10 grader i huset, sender
du blot en sms og enheden sørger så selv for at tænde for varmen så
snart temperaturen falder med mere end 1 grad.
Tilbehør
Du har mulighed for at koble ekstra tænd og sluk relæer til enheden, så
du også kan tænde for varmen i f.eks. soveværelset. Også diverse
alarmudstyr kan tilsluttes enheden, så du får mulighed for alarmering
via sms ved forsøg på indbrud i dit sommerhus.

Pakketilbud alt inklusiv, klar til brug
og lige til at sætte i stikkontakten.
Så nemt og billigt at alle kan være med.

1. stk. GSM 9035
1. stk. taletidskort uden abb.
Konfiguration og
montering af taletidskort
i enheden

Kr. 1.895,Inkl. moms
Tilbud - normalpris 2.395,- spar 500,- netop nu!

Klik ind på Phonehome.dk hvor du også kan
bestille pakken og læse mere om produkterne
Kontakt os på Tlf.: 40 75 18 39 hvis du gerne vil vide
mere om de mange muligheder du har med GSM 9035

Styres ved blot at sende en sms eller via den
gratis app - både til Iphone og android telefoner
Scan koden med din mobiltelefon
og hent og prøv den gratis app:

Du kan købe forskelligt trådløst tilbehør som passer til
GSM 9035, f.eks. ekstra relæer eller alarmudstyr
Ekstra tænd og sluk relæ (9015)
med indbygget temperaturføler
Kr. 695,- inkl. moms

Alarmbox (9012) til døre og vinduer,
med indbygget temperaturføler
Kr. 695,- inkl. moms
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