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Artykuł promocyjny
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W dzisiejszych czasach nieczęsto spotykamy 
produkty, które w całości powstały w Polsce.
DOMOPHONE jest prostym i innowacyjnym 
urządzeniem, które powstało całkowicie w na-
szym kraju, a konkretnie w ośmiotysięcznym 
Paczkowie. Pomysł, prototyp, podzespoły, pro-
dukcja – wszystkie te etapy były dziełem kilku 
zapaleńców, którzy początkowo, chcieli urządze-
nie wyprodukować jedynie na własne potrzeby. 
Urządzenie okazało się bardzo funkcjonalne, 
więc zdecydowano o produkcji na większą ska-
lę. Jakie było zdziwienie, gdy po uruchomieniu 
strony internetowej o produkcie, dostali zapyta-
nia niemal z całego świata. Najlepszym dowodem 
na popularność i wypełnienie niszy rynkowej 
niech będzie fakt, że DOMOPHONE można ku-
pić w autoryzowanych sklepach Apple Premium 
Reseller. Produkt dostępny jest w  trzech ko-
lorach: stalowym, jasnobrązowym i złotym, 
front obudowy wykonany jest z aluminium.
Zasada działania urządzenia jest bardzo prosta, 
montujemy przy furtce videodomofon, podłą-
czamy, go do zasilania oraz łączymy z domową 
siecią za pośrednictwem WI FI lub kabla ether-

netowego. Po wciśnięciu przycisku dzwonka, 
na smartfonie uruchamia się aplikacja, za po-
mocą której widzimy i słyszymy naszego go-
ścia. Możemy z nim porozmawiać oraz wpuścić 
go na posesję. Aplikację do obsługi urządzenia 
pobieramy z APP STORE w przypadku platfor-
my IOS lub z GOOGLE PLAY w przypadku plat-
formy ANDROID, lub na komputer z systemem 
Windows ze strony internetowej. Aplikacje są 
bezpłatne. Niewątpliwą zaletą jest możliwość 
połączenia się z videodomofonem za pomocą 
sieci EDGE, 3G lub 4G, możemy porozmawiać 
np. z listonoszem podczas naszej nieobecności 
w domu i poprosić go aby zostawił przesyłkę 
u sąsiada. Urządzenie może również nagrywać 
obraz, w momencie, gdy nie możemy odebrać 
telefonu. Dzięki  DOMOPHONE możemy otwo-
rzyć furtkę lub bramę wjazdową bez koniecz-
ności  posiadania przy sobie dodatkowego pi-
lota czy też tradycyjnych kluczy. Jeśli aplikację 
zainstalujemy na kilku telefonach naszych do-
mowników, po zadzwonieniu do domofonu, sy-
gnał, może się pojawić na każdym telefonie.
Zalety urządzenia:

  Sterowanie elektrozamkiem furtki oraz me-
chanizmem otwierania i zamykania bramy 
wjazdowej lub garażowej 

 Oświetlenie 
  Komunikacja za pośrednictwem sieci domo-

wej oraz sieci Internet 
 Obudowa podtynkowa 
  Połączenie z siecią domową poprzez Ethernet 

lub sieć WiFi 
 Aktualizacja oprogramowania on-line 
  Automatyczne nagrywanie do czasu odebrania 

wywołania lecz nie dłużej niż przez 10 sek.
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DOMOPHONE
– polski produkt, światowa jakość!
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