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Nuki Keypad 2.0: Binnen met de vingerafdruk of code 
 
De Keypad 2.0 opent een Nuki Smart Lock via een 6-cijferige toegangscode of - nu als nieuwe functie - via een 
vingerafdruk. 
 
Graz (Oostenrijk) 08/11/2022 – Nuki breidt het assortiment accessoires voor de productfamilie Nuki Smart 
Lock 2.0, 3.0 en 3.0 Pro uit met de Keypad 2.0 met vingerafdruksensor. De krachtige processor detecteert en 
verifieert vingerafdrukken binnen een seconde, waardoor de vingerafdruk niet alleen een zeer veilige maar ook 
een snelle en handige optie is. 
 
Inhoud van dit bericht 

 Nuki presenteert de Keypad 2.0 met vingerafdrukscanner 
 Compatibel met Nuki Smart Lock 2.0, Nuki Smart Lock 3.0 en Nuki Smart Lock 3.0 Pro 
 Vingerafdruk wordt gedetecteerd in ongeveer 1 seconde 
 Zelflerend: vingerafdrukherkenning wordt bij elk gebruik verfijnd 
 Stroomvoorziening via 4x AAA batterijen, goed voor zo’n 12 maanden 
 Tot 20 vingerafdrukken en 200 codes mogelijk 
 Binnenkort verkrijgbaar voor 159 euro, Nuki Keypad van de eerste generatie zonder 

vingerafdrukscanner blijft in het assortiment voor 79 euro 
 
Snelle en veilige manier van ontgrendelen 
De hoogwaardige technologie van het Keypad 2.0 maakt een nauwkeurige detectie van een vingerafdruk 
binnen ongeveer een seconde. Zo’n 3 seconden later opent de deur. Deze snelle herkenning van de 
vingerafdruk maakt vrijwel onmiddellijke toegang mogelijk – zonder smartphone of smartwatch. De zelflerende 
vingerafdrukscanner werkt zelfs werkt zelfs bij de snel veranderende vingerafdrukken van kinderen vanaf 6 jaar. 
 
Scanner leert bij elke toegang 
Het menselijk lichaam, inclusief de vingerafdruk, verandert voortdurend. Het is dan ook belangrijk om ervoor te 
zorgen dat de toegang via vingerafdruk altijd optimaal werkt. Daarom wordt elke keer dat een opgeslagen 
vingerafdruk wordt gedetecteerd en geverifieerd, deze toegevoegd aan het geheugen. Door deze 
voortdurende optimalisatie kunnen zelfs de snel veranderende vingerafdrukken van jonge kinderen voortdurend 
worden herkend, zolang zij de vingerscanner regelmatig gebruiken. 
 
20 vingerafdrukken en 200 codes 
De Keypad 2.0 slaat tot 20 vingerafdrukken op. Bovendien kunnen 200 6-cijferige codes worden toegewezen. 
Vingerafdrukken kunnen worden ingesteld en opgeslagen met de Nuki app, door de gewenste vinger meerdere 
keren op de sensor te leggen. In de app kan aan elke vingerafdruk een individuele naam toegewezen worden. 
Net als bij het Keypad van de eerste generatie worden alle toegangsrechten opgeslagen op het Smart Lock en 
niet op het Keypad 2.0, wat extra veiligheid biedt. 
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De 0 ontbreekt! 
Goed opgemerkt. Het Keypad 2.0 toont de cijfers 1 tot en met 9, en net als het Keypad van de eerste generatie, 
ontbreekt de 0. Dit is omdat het een eenvoudige maar effectieve manier is om de veiligheid van de toegewezen 
codes te verhogen. Door de ontbrekende 0, kunnen verjaardagen niet worden gebruikt als codes. Wanneer het 
gaat om het maken van een 6-cijferige code, kiezen mensen vaak voor datums als verjaardagen en jubilea, die 
gemakkelijk te achterhalen zijn door derden. 
 
Montage en levensduur van de batterij 
De Nuki Keypad 2.0 kan gewoon op een gladde ondergrond worden geplakt. Om de AAA-batterijen te 
vervangen, moet de Keypad 2.0 worden verwijderd van de bevestigingsplaat die vastgelijmd is. Bij gemiddeld 
gebruik gaan de batterijen ongeveer 12 maanden mee. 
 
Prijs en beschikbaarheid 
De Nuki Keypad 2.0 is binnenkort verkrijgbaar voor 159 euro, onder andere in de Nuki Online Shop. De Keypad 
van de eerste generatie zonder vingerafdrukscanner blijft verkrijgbaar voor de prijs van 79 euro. 
 
Over Nuki Home Solutions  
Nuki Home Solutions is een toonaangevende aanbieder van makkelijk te installeren slimme toegangsoplossingen 
in Europa. 
 
Onze missie 
"Wij geven vorm aan de manier waarop mensen toegang hebben tot woningen. Onze producten zijn eenvoudig, 
maken het leven makkelijker en zijn betrouwbare partners voor onze klanten. Wat ons succesvol maakt, is ons 
dynamische en diverse team. Omdat we ons richten op de essentie en voortdurend blijven evolueren", aldus 
Nuki CEO Martin Pansy over de missie van het bedrijf. 
 
Nuki Home Solutions GmbH werd opgericht in Graz in 2014. Na een succesvolle crowdfundingcampagne in 
2015 groeide het bedrijf gestaag. In Graz werken intussen ruim 100 mensen. Naast het ingeburgerde Smart 
Lock en een ruime waaier van accessoires zet Nuki zich hard in om nog slimme toegangsoplossingen verder te 
ontwikkelen voor een volledig sleutelloze toekomst. Meer informatie is te vinden op https://nuki.io/nl/. 


