No contexto socio-económico que vivemos atualmente em Portugal, torna-se cada vez mais fundamental o acesso a um sistema de
proteção do lar e da empresa, a custo reduzido.
Um estudo de mercado às principais companhias a atuar no sector da segurança, revelou que a oferta residencial/empresarial
disponível em Portugal, não satisfazia as verdadeiras necessidades dos clientes.
A Trust On é criada com o compromisso de garantir “confiança”, desenvolvendo a solução mais adequada e à medida de cada cliente.
Uma aposta concreta na tecnologia de ponta, flexibilidade, simplicidade, comodidade e acima de tudo, poupança.
Diferenciamo-nos por eliminar os conceitos de Mensalidade e Fidelização.
Disponibilizamos gratuitamente um serviço de aconselhamento e assistência técnica.
Comercializamos equipamentos produzidos pela empresa líder mundial, no desenvolvimento e fabrico de sistemas de alarme de
intrusão, com mais de 20 anos de experiência no mercado.
Com rigor, inovação e qualidade, estamos empenhados em tornar a Trust On na sua primeira opção de segurança.

Aceitamos desafios, garantimos soluções.

KIT OnEx
Destaques principais do sistema:
•Verificação visual com controlo remoto
•Solução sem fios, aplicações residenciais e empresariais
•Alarme e transmissão rápida de imagem
•Notificações de alarme e imagem para telemóvel, tablet ou e-mail
•Ampla gama de periféricos sem fios disponíveis
•Função 'Matched field-of-view' entre sensor e câmara
•Imagens a cores de alta qualidade, dia e noite
•Ecrã LCD gráfico de fácil leitura
•Sistema anti sabotagem
•Utilização intuitiva e solução autónoma
•Não precisa de linha telefónica
•Design elegante e alta qualidade
•Bateria de salvaguarda

KIT OnPL
Destaques principais do sistema:
•Verificação visual com controlo remoto
•Solução sem fios, aplicações residenciais e empresariais
•Alarme e transmissão rápida de imagem
•Notificações de alarme e imagem para telemóvel, tablet ou e-mail
•Ampla gama de periféricos sem fios disponíveis
•Tecnologia FM 2 vias Encriptada
•Imagens a cores de alta qualidade, dia e noite
•Ecrã LCD gráfico de fácil leitura
•Sistema anti sabotagem
•Utilização intuitiva e solução autónoma
•Não precisa de linha telefónica
•Design elegante e alta qualidade
•Bateria de salvaguarda

COMPARATIVO MERCADO

CONDIÇÕES ESPECIAIS
•20% desconto na aquisição dos equipamentos
•Projeto segurança gratuito

•Instalação gratuita
•Apoio técnico permanente
•Aplicação para Smartphone, Tablet ou Pc
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CONTACTOS COMERCIAIS
Ricardo Silva
Telemóvel: 929 185 674
Email: ricardo.silva@trustonportugal.pt
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