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Uw nieuwe sleutelervaring – maar zonder sleutel

Deuren slim en 
veilig openen!

Elektronisch 
deurslot
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UW SMART-
PHONE 
WORDT DE 
SLEUTEL 

Comfortabel. Veilig. Intelligent.

Sleutels zijn vervelend. Sleutels zijn nooit 
bij de hand wanneer u ze nodig hebt. 
Maar onze smartphone, die hebben we 
vandaag de dag altijd op zak. Waarom 
zouden we dan van uw smartphone niet ge-
woonweg een sleutel maken? Dat is nou net 
wat het intelligente secuENTRY Home-slot 
doet! Alles wat u nodig hebt is de elektro-
nische slotcilinder en de gratis secuENTRY  
 KeyApp.

Dankzij de ultramoderne  Bluetooth 5.2 LE- 
technologie biedt het systeem optimale 
bescherming en een groot bereik. En ook 
de montage is in een paar minuten klaar. Zo 
comfortabel en eenvoudig was uw nieuwe 
‘sleutelonafhankelijkheid’ nog nooit!

Deuren openen?  
Heel eenvoudig: Het  
intelligente secuENTRY 
Home-slot wordt  
geopend via een app.
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NOOIT VERGEET U NOG UW SLEUTEL! EINDELIJK!  
DE VOORDELEN VAN UW secuENTRY HOME OP EEN RIJ.

Eenvoudig  
en slim!

Veilige datatransmissie en groot bereik  
dankzij de moderne en energiebesparende  
Bluetooth 5.2 LE-technologie.

Intelligente deuropening – alleen de secuENTRY 
Home-cilinder en de gratis secuENTRY KeyApp zijn 
nodig om u van uw sleutels te bevrijden.

Universeel te gebruiken zonder meetwerk,  
voor alle huis- en appartementsdeuren tot een  
dikte van 118 mm.

Eenvoudige montage in slechts enkele minuten, 
zonder boren of trekken van kabels.

ALLES PAST GEWOON! GEEN METINGEN NODIG.  
DE secuENTRY HOME-CILINDER PAST ZICH FLEXIBEL 
AAN ALLE DEUREN AAN TOT 118 mm DIKTE. 

Echt heel eenvoudig:  
Verwijder de oude cilinder, 
vervang deze door een 
secuENTRY Home-cilinder en 
stel deze in op uw deurdikte, 
draai dan de schroef vast... 
Klaar!

Nog snel even de hond 
uitlaten. Alleen z’n riem 
volstaat, de huissleutel  
heeft u niet nodig!

secuENTRY  
Home cilinder 

secuENTRY  
KeyApp * Feesten zonder obstakels.  

Bij vrienden of in de club:  
nu kunt u feesten zonder 
zorgen – vergeet het  
‘waar laat ik nu m’n sleutels’.

Typisch voor kinderen – 
de sleutels vergeten ze, 
maar hun  smartphone 
natuurlijk niet. Maar nu  
kan uw telg nog steeds  
binnen! 

Sporten zonder sleutel, dat is 
de sleutel. Vooral wanneer u gaat 
sporten zijn sleutels altijd vervelend. 
Dat is nu eindelijk voorbij.  

NOG FLEXIBELER – VOOR DEGENEN DIE OOK ONAF-
HANKELIJK WILLEN ZIJN VAN HUN SMARTPHONE.

TrendSETter

Met het secuENTRY-pincode toetsenblok opent u 
eenvoudig uw voordeur met een cijfercode. Uiteraard 
kunt u deze code op elk gewenst moment wijzigen.

Met de secuENTRY draadloze afstandsbediening 
kunt u de deur met één druk op de knop openen. Het 
bereik van de handige afstandsbediening is ongeveer 
vier meter.

secuENTRYdraadloze  
afstandsbediening 
ENTRY sE-Key 
7713

De perfecte combinatie: Met de secuENTRY  Home-cilinder 
en het secuENTRY-pincode toetsenblok ervaart u het complete 
comfort van een intelligent slot. En dat alles tegen een uiterst 
aantrekkelijke prijs!

secuENTRY 
pincode-toetsen blok 

ENTRY 7711  
Keypad PIN

De secuENTRY Home Set – voor een 
volledig nieuwe onafhankelijkheid bij 
het openen van de deuren* de smartphone is niet in de leveringsomvang inbegrepen

secuENTRY KeyApp:  
gratis verkrijgbaar in uw app store



ALWAYS THE  
SAFE CHOICE!
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Heeft u vragen over de montage 
en bediening van uw nieuw  
intelligent slot? Instructies en  
nog veel meer vindt u hier:

Meer informatie:

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter  
Germany

Tel: +49 (0) 23 35 965 30
Fax: +49 (0) 23 35 965 390
E-mail: export@burg.biz


