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In lijn met MyHOME_Up:
HOMETOUCH IS HET NIEUWE TOUCHSCREEN VAN BTICINO
HomeTouch is het nieuwe 7” touchscreen van BTicino. Voortaan beschikt de
gebruiker over één toestel voor domotica en videofonie, intuïtief te beheren en
makkelijk te personaliseren vanuit de app op smartphone en tablet.
HomeTouch maakt deel uit van het MyHOME_Up domoticasysteem en kadert volledig
in het ELIOT- programma van BTicino, waarin de ontwikkeling van geconnecteerde
apparaten centraal staat. HomeTouch wordt voor het eerst getoond aan de bezoekers
van Batibouw. Kom het ontdekken op stand 9206 in paleis 9, van 22 februari tot en met
4 maart 2018 in Brussels Expo.

Intuïtief gebruik
Met HomeTouch haalt de gebruiker één toestel in huis voor MyHOME_Up en videofonie.
Pure functionaliteit en flexibiliteit staan voorop. Het is de gebruiker zelf die bepaalt welke
functies hij wil activeren. Gepersonaliseerd en gebruiksvriendelijk … met HomeTouch is
intuïtieve bediening van alle functies in de woning én doorschakeling op smartphone
gegarandeerd.
De bediening van alle MyHOME_Up en videofonie functies gebeurt volledig vanop het
touchscreen. Bij aanbellen aan het deurstation wordt de oproep doorgeschakeld naar de
smartphone via de gratis app ‘Door Entry for HomeTouch’. Handige, ergonomische troef is
de bewegingssensor die het touchscreen automatisch doet oplichten wanneer de gebruiker
ervoor staat.
Eén referentie, multitoepasbaar
Het HomeTouch 7” touchscreen in antraciet is discreet aanwezig in het interieur. Een
gestileerd toestel dat geschikt is voor zowel op- als inbouw. Wie kiest voor inbouw, kiest voor
een extra strakke look. En er is nog goed nieuws. Connectiviteit is er niet alleen voor de
ééngezinswoning. HomeTouch is ook perfect geschikt om te gebruiken als
deurcommunnicatie in appartementsgebouwen.
Geen software nodig
Software is niet meer nodig. De installateur zorgt voor aansluiting en configuratie. Daarna
volgt de automatische synchronisatie met de MYHOMESERVER1. Verbinding verloopt via
het LAN netwerk of via WiFi.

Voor meer informatie, neem contact op met:
Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be
Website: www.bticino.be

BTicino, merk van de Franse Legrand Group, positioneert zich op wereldvlak als marktleider van
laagspanningsapparatuur voor residentieel, industrieel en tertiair gebruik. De onderneming staat symbool voor
made in Italy topkwaliteit, technologie en design. Innovatie staat centraal. BTicino investeert 7 tot 8% van de
omzet in R&D en ontwikkelt avant-garde producten die functionaliteit en installatiegemak verenigen met stijl
en comfort. Easy technology bereik- en bedienbaar voor iedereen. De onderneming geldt als een referentie in
de internationale designwereld.
Eén van de prioriteiten binnen het BTicino-bedrijfsbeleid is respect voor het milieu, door het verminderen van
de milieu-impact van productieprocessen en de producten zelf en door het nastreven van energetische
efficiëntie.

