
Česká značka iGET představila nový alarm M5-4G 

tisková zpráva, 25.11.2021 

Alarmy od české značky iGET patří mezi nejprodávanější alarmové systémy ve své kategorii v ČR a 

SR. Po úspěchu modelu M4 přichází výrobce s jejím nástupcem, modelem M5-4G. Ten je prodáván 

ve dvou verzích – základní varianta M5-4G Lite a rozšířená varianta M5-4G Premium. Na jaké 

vylepšení se můžou zákazníci těšit? 

 

Alarm iGET M4 patřil už od svého uvedení na trh na počátku roku 2018 mezi nejoblíbenější alarmy, a 

to především díky jeho pohodlnému ovládání, širokému příslušenství, aplikaci v českém jazyce a 

příznivé ceně. Alarm M5 navazuje na vše zmíněné a posouvá úroveň zabezpečení na vyšší úroveň.  

 

Jedná se o inteligentní zabezpečovací systém s připojením k internetu pomocí 4G, Wi-Fi nebo 

Ethernetu. Tento systém umí ovládat venkovní i vnitřní kamery, řídit 230V zásuvky a ovládat více jak 

20 různých typů příslušenství. V případě poplachu vás upozorní nejen zvukovým signálem, ale také 

pomocí SMS nebo notifikace v aplikaci, která je zdarma a dostupná v několika dalších jazycích. Velkou 

výhodou je dosah příslušenství k základní jednotce, která může být až 1km. Novinkou je také možnost 

připojení alarmu k pultu centrální ochrany a výhledově také certifikace od pojišťoven. 



Kromě ovládání venkovních a vnitřních kamer lze pomocí alarmu ovládat také řízené zásuvky, 

kontrolovat spotřebu elektrické energie nebo nastavit přizpůsobitelné Smart tlačítko. Díky alarmu si 

lze nastavit mnoho různých funkcí, jedno příslušenství tak lze využívat například jako domovní zvonek 

a sirénu zároveň. Alarm M5 vám také může s péčí o vaše starší příbuzné, a to díky volitelné funkci 

„Opatrování“. Nespornou výhodou alarmu a příslušenství je jeho bateriové napájení, nemusíte tedy 

řešit žádné kabely a výdrž baterií v příslušenství je až 5 let. Instalaci navíc zvládnete sami, počáteční 

nastavení je totiž doplněno o Bluetooth připojení, díky kterému je spárování alarmu s domácí sítí 

skutečně snadné. 

Alarm M5-4G je k dostání ve verzi Lite, obsahující centrální zabezpečovací jednotku, bezdrátový 

magnetický senzor pro okna a dveře a dálkové ovládání a ve verzi Premium, která je navíc vybavena 

pohybovým PIR senzorem, bezdrátovou klávesnicí s RFID čtečkou a RFID klíčem pro ještě snadnější 

ovládání alarmu. S ideálním nastavením a výběrem příslušenství vám nově pomůže webový 

konfigurátor, dostupný na webu iget.eu. Více o tomto alarmu M5-4G si můžete přečíst zde: 

https://www.iget.eu/cs/m5-4g-lite-security-alarm  

 https://iget.eu/cs/m5-4g-premium-security-alarm 

https://www.iget.eu/cs/m5-4g-lite-security-alarm
https://iget.eu/cs/m5-4g-premium-security-alarm

