
  

 
  

 

         Uitnodiging   
 

 

 

 
Uitnodiging: Honeywell Security Roadshow 

 
Zaventem  – woensdag 3 september  2014 

Zwolle – woensdag 10 september  2014 

 

    Beste relatie,  

 

Honeywell heeft onlangs een keur aan nieuwe beveiligingsproducten op de markt gebracht, waarmee u, 

nu en in de toekomst, zeer innovatieve oplossingen kunt aanbieden aan uw klanten. 

Ter gelegenheid van deze uitbreidingen in ons aanbod, nodigen wij u graag uit voor de Honeywell 

Security Roadshow op 3 & 10 september 2014 in Zwolle. Tijdens het evenement zullen wij u de 

nieuwste Honeywell-beveiligingsproducten op het gebied van CCTV, inbraakdetectie en toegangscontrole 

live demonstreren. De live productdemonstraties worden ieder half uur gegeven tussen 15.30 – 19.30 uur. 

Uiteraard staan wij gedurende deze tijd tevens ter beschikking voor het beantwoorden van vragen. 

Vanaf 18.00 uur zullen wij de BBQ aansteken, zodat u onder het genot van een hapje en een drankje nog 

wat kunt nagenieten. 

 

Tijdens de Honeywell Security Roadshow worden de volgende demonstraties gegeven: 

 

• De nieuwste Honeywell Video IP-oplossingen:  

  - Nieuwe equIP S IP camera’s (1080p, 3MP, 5MP & IR)  

  - MAXPRO VMS R310  

  - MAXPRO NVR 3.1 & Hybrid (inclusief audio & web client support)  

 

• Honeywell Galaxy Flex 3, inclusief: 

  - Nieuwe Honeywell bedrade detectoren line-up!!! 

  - Mobile App release v2 

  - Galaxy Flex 3 in metalen behuizing 

 

• Honeywell toegangscontrole: 

  - NetAXS-123 R5.0 web-based toegangscontrole, nu ook volledig IP-based 

  - WIN-PAK 4.0 

  - Nieuwe modulaire PRO3200-toegangscontrolepanelen 

 

• Milestone Xprotect & Galaxy Dimension integratie (alleen in Zwolle) 

 

De Honeywell Security Roadshow wordt georganiseerd op:  

 

    woensdag 3 september - Zaventem  

    Locatie: ADI Global Distribution, Excelsiorlaan 4A, 1930, Zaventem, België 

    woensdag 10 september - Zwolle  

    Locatie: De Agnietenberg, Haersterveerweg 23,8034 PJ, Zwolle, Nederland 

 

U bent tussen 15.30 uur en 19.30 uur welkom!  

 

Meldt u direct aan voor de Honeywell Security Roadshow! Klik hier. 

 

Enkele dagen na ontvangst van uw aanmelding zullen wij uw deelname bevestigen en u tevens 

aanvullende informatie doen toekomen. 

 

Wij kijken er erg naar uit u te mogen ontvangen! 

 

Met vriendelijke groet,  

Het Honeywell Security Benelux-team 
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