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Hoe de Classe 
300EOS jou het leven 
gemakkelijker maakt 
dankzij toptechnologie

De Classe 300EOS is niet zomaar een videofoon. Dankzij de geïntegreerde toptechnologie 

is dit nieuwe toestel van BTicino een absolute revelatie als het op videofonie aankomt. Met 

besturing via smartphone of stem als absolute troeven, verlegt de Classe 300EOS de grenzen 

van deurcommunicatie. 

Eén toestel voor zowel domotica, 
videofonie en security.
Eén toestel voor een eenvoudiger, veiliger 
en energiezuiniger leven.

Smart Home

Zet een intuïtief en gebruiksvriendelijk 
domoticasysteem op dankzij de Classe 
300EOS.  Integreer domotica en slimme 
apparaten als bewakingscamera’s, 
lichtschakelaars, Smart-tv’s, 
muziekinstallaties en zelfs rolluiken en 
bedien ze vanop afstand met de Home + 
Control-applicatie. 

Wist je dat…
We bij BTicino en Legrand continu op zoek 
zijn naar optimalisaties en nieuwe Smart 
Home-functionaliteiten? De updates worden 
automatisch én gratis doorgevoerd in de 
Classe 300EOS voor een nog slimmere woning.

Spraakassistent Alexa

De Classe 300EOS is uitgerust met het 
spraakbesturingssysteem van Amazon, 
Alexa. Dit innovatieve next-generation 
systeem zorgt ervoor dat je alle gekoppelde 
apparaten in je huis kunt bedienen met je 
stem. Daarnaast kan je Alexa ook vragen wat 
de weersvoorspellingen zijn, hoe druk het 
verkeer is of haar de opdracht geven om een 
bepaald scenario in te schakelen. Voorlopig 
is Amazon Alexa enkel in het Engels 
beschikbaar, maar de spraakassistent 
creëert wel een enorm perspectief voor de 
besturing van al je Smart Home-producten 
en andere domotica.

Automatisering & scenario’s

Dankzij MyHome-automatisering schrijf je 
eenvoudig en snel verschillende scenario’s 
uit voor alle technieken in je woning. Zo kan 
je bijvoorbeeld de rolluiken automatisch 
laten zakken bij avonduur of de verwarming 
en verlichting automatisch uitschakelen 
wanneer je de woning verlaat.

Extra security

Wie domotica zegt, zegt extra veiligheid. 
Zo kan je bij langdurige afwezigheid 
bijvoorbeeld de verlichting en rolluiken af 
en toe automatisch activeren om inbrekers 
af te schrikken en kan je zelfs een volledig 
beveiligingssysteem opzetten. De Classe 
300EOS kan je immers eenvoudig koppelen 
met de veiligheidsoplossingen van Netatmo:

• Smart buitencamera
• Smart buitencamera met alarm
• Smart binnencamera
• Smart deur- en raamsensoren
• Smart videodeurbel
• Smart binnenalarm
• Smart rookalarm
• Smart CO-detector

Smart buitencamera 
met sirene

Smart 
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rookalarm

Smart deur- en  
raamsensoren

Smart 
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Installatie & configuratie

Installatie zonder  
breekwerk

Intuïtieve 
configuratie

De Classe 300EOS wordt aangesloten 
aan de hand van een eenvoudige 
tweedraadsverbinding en beschikt over een 
ingebouwde wificonnectie waardoor er geen 
extra bekabeling nodig is. Het toestel zelf 
wordt op de muur gemonteerd en is geschikt 
voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Een virtuele assistent loodst je door de 
configuratie en geeft je de mogelijkheid 
om via QR-codes snel en veilig je Smart-
toestellen te koppelen en in te stellen.

Vind een verdeler
in de buurt
Wil je graag de Classe 300EOS installeren bij je  

thuis of wens je wat meer informatie?

Ga naar bticino.be/nl/stores en en zoek  

een verdeler in je buurt.

ZOEK EEN VERDELER

https://www.bticino.be/nl/stores

