A na co dalšího se ještě můžete těšit?
Nižší ceny aktuální nabídky hlásičů požáru
a detektorů CO
Novou edici balení výrobků

Zástupcem a autorizovaným distributorem
pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:
SAFE HOME europe s.r.o.
Tel: +420 581 222 262
www.kidde.eu

NOVINKA!

Hlásiče požáru s dlouhou
životností pro zajištění
konkrétních prostor.

Nyní je jizˇ výber
ˇ jednoduchý.

Prémiová řada hlásičů požáru
vybavená integrovanou lithiovou baterí s desetiletou
životností a speciﬁckými vlastnostmi jako například hlasovým
varováním, LED nouzovým únikovým osvětlením či detekcí oxidu
uhelnatého pro instalaci do konkrétních prostor

HOMEPROTECT

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
společnost Kidde slaví 100 let od svého založení.
V souvislosti s tímto jubileem uvádíme na trh novou
řadu produktů pod názvem HOME PROTECT.

HOMEPROTECT

NAROZENINOVÉ
ZAVÁDĚCÍ CENY!

HOMEPROTECT

WFP hlásič požáru pro obývací
místnosti

• Tišící tlačítko pro přechodné utišení falešného poplachu • Testovací tlačítko a LED indikaci
pro kontrolu provozuschopnos� hlásiče • Informační hlášení o konci životnosti, upozorňující
na výměnu hlásiče za nový • Hlasitý alarm o síle 85 dB • Možnost rychlé a jednoduché montáže
• Desetiletou zárukou

pro konkrétní
rozmístění
hlásičů požáru.

WFPV hlásič požáru pro ložnice
IDEÁLNĚ PRO

Na otázku „Jaký hlásič požáru bych si měl
pořídit do dané místnosti?“ nyní existuje
jednoduchá odpověď:
Je to jednoduché, stačí zvolit místnost,
kterou chcete zabezpečit a podle ní vybrat
odpovídající model hlásiče z nové řady.
A stejně jednoduchá je i instalace.
Pomocí páru šroubků upevníte hlásič, který
vám zajistí spolehlivou detekci požáru
a ochranu života po dobu nejméně 10 let.

WFPL hlásič požáru pro chodby
IDEÁLNĚ PRO

S integrovanými lithiovými bateriemi,
garantujícími napájení zařízení po dobu
více než 10 let a informačním hlášením
o konci životnosti, které vám řekne,
že je ten správný čas vyměnit hlásič
za nový, je nová řada Home Protect
jasnou volbou pro váš správný výběr.
Všechny hlásiče Home Protect poskytují:
• Deset let nepřetržité ochrany
• Bezstarostnost - žádná výměna baterií
• Lithiové baterie s garantovanou 10letou
životností
Kde instalovat Kidde hlásiče požáru
Home Protect ve vaší domácnosti:

OBÝVACÍ POKOJ
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Bez instalace

ˇ
LOZNICE

Hlásič je určen pro instalace do ložnic a dětských pokojů, kde
díky systému hlasového varování oznámí hrozící nebezpečí
bezprostředně po té, co detekuje kouř.
Tento způsob poplachu je považován za rychlejší a efektivnější
způsob varování, zejména pokud jde o buzení dě� nebo seniorů.

Hlásič požáru Kidde - řady Home Protect.

SCHODIŠTĚ

OBÝVACÍ MÍSTNOSTI

Všechny hlásiče řady Home Protect disponují integrovanou lithiovou
baterií s dlouhou životností pro bezstarostnou údržbu a detekční
technologií op�ckého senzoru pro zajištění maximální ochrany.
Zařízení dále nabízí:

Kidde představuje

LOŽNICE

IDEÁLNĚ PRO

CHODBY

Tento hlásič požáru řady Home Protect je konstruován s výkonným
LED nouzovým osvětlením pro rychlé opuštění prostor pomocí
únikové cesty v případě požáru. Zařízení je určené k instalaci
na chodby, schodiště, do sklepů a přilehlých prostor.
V případě požárního poplachu generuje hlásič LED nouzové osvětlení
k rychlejší orientaci v prostoru a jednoduší evakuaci do bezpečí.

WFPCO hlásič požáru + CO
pro kuchyně

IDEÁLNĚ PRO

KUCHYNEˇ

Díky mul�-senzorové technologii dokáže tento hlásič inteligentně
rozlišit neškodné výpary vznikající během vaření v kuchyních
od reálného požáru, a tím, na rozdíl od většiny kouřových hlásičů,
minimalizovat možnost falešného poplachu.
Současně detekuje nebezpečný oxid uhelnatý, za jehož přítomnosti
velmi často stojí plynové kotle, sporáky, karmy případně jiná další
zařízení spalující palivo instalovaná v kuchyních nebo přilehlých prostorách.

