Welkom in een
huis dat rekening
met je houdt.

In je huis voel je je veilig,
warm en comfortabel.
Maar stel dat je huis nog meer zou
kunnen?
Dat het je zou kennen?
En zou weten wat je wilt?
Stel je eens voor dat je huis je zou
kunnen helpen.
Dingen voor je zou kunnen doen.
De verwarming lager zetten.
Je waarschuwen als er een
probleem is.
Dat is het huis dat wij voor ogen
hebben.
Het huis dat rekening met je houdt.

Voor sommige functies, waaronder mobiele meldingen, bediening op afstand, videostreams en videoopnamen, heb je een werkende wifi- en internetverbinding nodig.

Nest Learning Thermostat
Programmeert zichzelf.
Helpt energie besparen.
De Nest Learning Thermostat leert je favoriete temperatuur in
huis kennen en zet de verwarming lager wanneer je weg bent om
je te helpen energie te besparen. En je kunt hem bedienen met
je mobiel.

Niet meer zelf programmeren
Zet hem gewoon hoger of lager.
Met Auto-Schema leert de Nest
Thermostat van je aanpassingen:
hij programmeert zichzelf.

Bespaar als je niet thuis bent
Hij bepaalt met behulp van
sensoren en je mobiel wanneer
je de deur uit bent en de
verwarming lager kan.

Bedien hem op afstand
Pas de temperatuur in huis
aan vanaf je mobiel, tablet of
laptop. Waar je ook bent.

Regel je warme water
De Nest Thermostat kan je boiler
aansturen. Je kunt zelfs het
opwarmschema aanpassen vanaf
je mobiel.

Bekijk je Energiegeschiedenis
Zie hoeveel energie je voor
verwarmen hebt verbruikt en
waarom. Hoe meer je weet,
hoe meer je kunt besparen.

Het Blaadje
Weet dat je energie bespaart.
Kijk of je het Nest Blaadje ziet
als je de temperatuur aanpast.

Energiebesparingen worden niet gegarandeerd en zijn
afhankelijk van het energieverbruik, het weer en andere
factoren. Ga voor meer informatie naar nest.com/eu/savings

Nest Cam IQ indoor en
Nest Cam IQ outdoor
Een scherpere
beveiligingscamera.
De Nest Cam IQ biedt niet alleen ongelooflijk scherpe beelden in
Full HD (1080p), maar ook Praten en luisteren in HD. Hij kan een
persoon in huis detecteren, je een melding sturen en inzoomen
op het gezicht.
Met een abonnement op Nest Aware ontvang je bekend-gezicht
meldingen en kun je continu opnemen.*

*

Voor bekend-gezicht meldingen heb je een abonnement op Nest Aware
nodig, dat apart verkrijgbaar is.

Persoonsmeldingen
Slim genoeg om te weten wat een
persoon is, en wat niet. En om je
vervolgens een melding te sturen.

Dag en nacht videobeelden met
Supersight
Ongekend realistische beelden
in Full HD (1080p). Met een
4K-sensor, HDR, 12x digitaal
inzoomen en verscherpen, en
een speciale volgfunctie met
close-upweergave in de app.

Praten en luisteren in HD
Schrik indringers af of
communiceer moeiteloos met
Praten en luisteren in HD.

Nest Cam Indoor en
Nest Cam Outdoor
Pas dag en nacht op je huis.
Weet wanneer er iets gebeurt.
Dag en nacht live streamen. Geen lege batterijen. Geen gemiste
momenten. Beveiliging heeft er nog nooit zo goed uitgezien.

24/7 live video
De groothoekstand van 130°
toont alles dag en nacht in Full
HD-video (1080p).

Drie uur geschiedenis met
momentopnamen
Kijk in de Nest-app kosteloos
naar foto’s van activiteiten in
de afgelopen drie uur.

Meldingen op je mobiel
Ontvang activiteitsmeldingen
zodat je weet wat er speelt
wanneer je er niet bent. Neem
een abonnement op Nest Aware
en voeg persoonsmeldingen toe.

Helder als daglicht. Zelfs als
het nacht is.
Zorg dat alles in beeld
gelijkmatig verlicht is.

Praten en luisteren
De Nest Cam heeft een microfoon
en luidspreker, zodat je kunt
horen wat er gebeurt en kunt
praten via de Nest-app.

Weer of geen weer
De camera, de USB-kabel en
de adapter met het netsnoer
van de Nest Cam Outdoor zijn
weerbestendig, en werken dus
ook in de regen.

Nest Hello videodeurbel
Weet wie er voor je deur staat
De Nest Hello laat je weten wie er voor de deur staat, zodat je nooit
een bezoeker of een pakketje misloopt. En met dag en nacht live
streamen kun je altijd even thuis checken.

Weet wie er voor je deur staat
De Nest Hello kan een melding
sturen wanneer iemand aanbelt of
wanneer hij een persoon, beweging
of geluid waarneemt. Bij meldingen
op je telefoon ontvang je ook een
foto, zodat je snel kunt zien wat er
aan de hand is.

Dag en nacht HD-video
Met HDR en Nachtzicht levert
de Nest Hello dag en nacht
haarscherpe, heldere beelden.
Hij laat je alles zien: mensen van
top tot teen of pakketjes op de
grond.

Praten en luisteren in HD
Via de Nest-app kun je
bezoekers luid en duidelijk
horen en met ze praten.
Of gebruik ‘snelle reacties’.
Je kiest dan een van de
vooraf opgenomen reacties
in de app en laat de Nest
Hello het woord voor je doen.

Dag en nacht streamen
Bekijk op elk gewenst
moment de live stream
of een overzicht van
momentopnamen in de
afgelopen drie uur om te
zien wat je hebt gemist.
Stiltetijd
Zet de bel uit via de Nestapp en voorkom dat je baby
wakker wordt of de hond
gaat blaffen. Je ontvangt nog
wel meldingen op je telefoon.

Een Nest Cam voor
elk huis.
Elke Nest Cam die je kiest houdt een
oogje op wat belangrijk voor je is:
je huis, je gezin, je huisdieren.

Nest Cam

Inbegrepen functies

Nest Cam IQ

Indoor en Outdoor Indoor en Outdoor

Nest Hello
videodeurbel

Gratis Nest-app
Dag en nacht live videobeelden streamen
HD-video: 1920 x 1080
1600 x 1200
Drie uur geschiedenis met momentopnamen
Bewegings- en geluidsmeldingen
4K-sensor, volgfunctie met close-upweergave, 12x inzoomen
HDR
Persoonsmeldingen
Praten en luisteren

HD

HD

Extra functies met een abonnement op Nest Aware
Continu opnemen en opslaan
Je eigen clips en time-lapses maken
Bekend-gezicht meldingen
Persoonsmeldingen
Intelligente geluidsmeldingen

Je huis bij de hand.
Met de gratis Nest-app en de Nest Cam kun je dag en nacht zien wat er thuis gebeurt.
Zowel binnen als buiten. En als er bezoekers aanbellen met je Nest Hello, kun je ze
vanaf elke plek te woord staan.
Voeg extra intelligentie toe aan je Nest Cam.
Met een abonnement op Nest Aware worden je Nest-producten nog slimmer. Ontvang
een melding wanneer je Nest Cam IQ of Nest Hello een bekend gezicht ziet en sla tot
30 dagen videogeschiedenis op met dag en nacht opnemen.
Voor sommige functies, waaronder mobiele meldingen, bediening op afstand, videostreams en
video-opnamen, heb je een werkende wifi-verbinding nodig.

Mis niets met een abonnement
op Nest Aware.
Videogeschiedenis
Weet altijd wat er is
gebeurd dankzij 30 dagen
videogeschiedenis en dag en
nacht opnemen. Zoek in de hele
videogeschiedenis en niet alleen
in clips. En bekijk belangrijke
momenten in de Nest-app, waar
je zelfs videoclips kunt delen
met anderen.

Activiteitszones
Maak Activiteitszones van plekken
die je belangrijk vindt (zoals een
wieg of een raam) en ontvang
speciale meldingen wanneer de
camera op die plek beweging of
personen waarneemt. Detecteert
de Nest Cam een deur, dan kan hij
automatisch een Activiteitszone
voor je creëren.

Intelligente meldingen
De algoritmen van Nest Aware
kunnen onderscheid maken
tussen mensen en dingen, en
zelfs het geluid van een pratende
persoon of een blaffende hond
herkennen.

Clips
Maak van een deel van je
videogeschiedenis een clip of
time-lapse die je kunt delen.
Of stuur schattige clips van je
baby of huisdier naar vrienden
en familie.

Voor sommige functies, waaronder mobiele meldingen, bediening op afstand,
videostreams en video-opnamen, heb je een werkende wifi-verbinding nodig.

Nest Protect
De rook- en koolmonoxidemelder
die denkt, spreekt en meldingen
naar je mobiel stuurt.
Deze rook- en koolmonoxidemelder is uniek in zijn soort. De
Nest Protect speurt naar snel brandend vuur, smeulend vuur en
koolmonoxide. Hij waarschuwt je wanneer er een probleem is en kan
zelfs een melding naar je mobiel sturen als je niet thuis bent.

Meldingen op je mobiel
De Nest Protect kan je een bericht
sturen wanneer er een probleem is
of de batterijen bijna leeg zijn.

Elke seconde telt
De Split-spectrumsensor
detecteert zowel snel brandend
als langzaam smeulend vuur.

Vertelt je wat en waar het
probleem is
De Nest Protect laat het je weten
als er rook of koolmonoxide is en
waar dat is, zodat je weet wat je
moet doen.

Zet het uit met de Nest-app
Je tosti laten aanbranden? Zet een
vals alarm af met je mobiel en niet
met een theedoek.

Ziet de koolmonoxide die jij niet
kunt zien
Koolmonoxide is een onzichtbaar
en giftig gas. De Nest Protect
vertelt je waar het op de loer ligt.

Levensduur van tien jaar
De duurzame sensoren van de
Nest Protect waken tot wel tien
jaar over je veiligheid.

Altijd verbonden
Met de gratis Nest-app heb je overal toegang tot je Nest-producten
via je mobiel of tablet.
Nest Thermostat
• Verander de temperatuur vanuit de trein of vanaf de bank.
• Ontvang een waarschuwing als het te koud of te warm wordt in huis.
Nest Protect rook- en koolmonoxidemelder
• Ontvang een melding als er iets mis is of als de batterijen bijna leeg zijn.
• Bekijk de status van de batterijen en sensoren van al je Nest Protects.
Nest Cam beveiligingscamera’s
• Ontvang een melding wanneer er thuis iets gebeurt.
• Kijk live mee op je mobiel of tablet.

*

Voor sommige functies, waaronder mobiele meldingen, bediening op afstand,
videostreams en video-opnamen, heb je een werkende wifi-verbinding nodig.

Samen sterk.
Wanneer je meer Nest-producten in huis haalt,
kunnen ze automatisch samenwerken.
Nest Cam Outdoor en Nest Learning Thermostat
Wanneer de Nest Thermostat merkt dat je weg bent,
kan hij automatisch de meldingen van je Nest Cam
inschakelen. Wanneer je op vakantie gaat, zet de
thermostaat zichzelf lager en schakelt de Nest Cam
zichzelf in.
Nest Learning Thermostat en Nest Protect
Een verwarmingssysteem kan koolmonoxide lekken of
bij brand rook door het huis verspreiden. Tijdens een
noodgeval kan de Nest Protect je Nest Thermostat de
verwarming laten uitschakelen om te voorkomen dat
het gevaar zich verspreidt.
Nest Protect en Nest Cam Indoor
Als de Nest Protect rook of koolmonoxide detecteert,
legt de Nest Cam Indoor alles automatisch op video
vast. Zo kun je later nagaan wat er precies is gebeurd.

Een slim huis hoort niet
dom te zijn.
Als producten samenwerken met Nest, hoef je ze niet te
vertellen hoe ze verbinding moeten maken. Of wat ze moeten
doen. Ze werken gewoon. In echte huizen van echte mensen.
Kijk alleen maar of je het Works with Nest-logo ziet. Een
heleboel spullen in en rond het huis werken samen met Nest.
Denk aan verlichting, huishoudelijke apparaten en auto’s. En
er komen elke dag nieuwe bij. Ga naar nest.com/eu/workswith-nest om te bekijken wat werkt met Nest.

Hulp nodig bij de installatie
van je Nest-producten?
Er staat altijd een Nest Pro voor je klaar. In een mum van tijd
weet je zeker dat ze op de juiste manier zijn geïnstalleerd.

nest.com/eu
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