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Limitowana edycja pilotów na 25-te urodziny!
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» więcej o firmie

Światowy lider rynku automatyki, Nice S.p.A. z okazji swoich 25-tych urodzin
wprowadził do oferty limitowaną serię pilotów Inti oraz Era P.
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« wróć

Światowy lider rynku automatyki, Nice S.p.A. z okazji swoich 25-tych urodzin wprowadził do oferty limitowaną serię
pilotów Inti oraz Era P. Użytkownik może teraz wybierać spośród pięciu stylowych wzorów obudowy, które idealnie
mogą pasować do jego nastroju czy charakteru, wystroju wnętrza domu, a także dokładnie odwzorowywać
najnowsze trendy modowe.

Miniaturowy, poręczny pilot Nice Inti to idealne rozwiązanie, które mieści się w kieszeni lub torebce, do zarządzania

bramami wjazdowymi lub garażowymi. Ze względu na swój niewielki rozmiar może być również noszony na smyczy, wraz z

kluczami. Każdy pilot Inti posiada swój spersonalizowany kod ID, dzięki czemu Nice zapewnia odpowiedni poziom

bezpieczeństwa. Obsługa pilota jest intuicyjna i nie sprawi problemów żadnemu użytkownikowi. Co więcej, funkcja pamięci

pozwala na zaprogramowanie nowego pilota, nawet z dala od miejsca instalacji. W jubileuszowej edycji mamy do wyboru 3

unikalne wzory obudowy.

 

 

Z kolei nowa seria pilotów Era P służy przede wszystkim do kontroli domowego systemu składającego się z rolet, żaluzji

oraz markiz. W limitowanej serii dostępne są dwa unikatowe rodzaje obudów.

Nice od zawsze słynął z innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają życie. Dzięki temu nasze życie staje się prostsze, a

codzienne, rutynowe obowiązki przyjemniejsze. Limitowana edycja pilotów jest ograniczona pod względem liczby

wyprodukowanych urządzeń oraz geograficznej dystrybucji. Wybierając urodzinowego pilota użytkownik uzyskuje możliwość

pochwalenia się unikatowym wzorem w globalnej skali!

 

 

 
 
Nice Polska - należąca do grupy Nice, obecna na polskim rynku od 1996 roku, jest największym na rynku dostawcą
inteligentnych i kompleksowych systemów zarządzania automatyką domową oraz producentem segmentowych bram
garażowych. Obecnie Nice z obrotami na poziomie ponad 150 mln euro jest obecny na najważniejszych światowych
rynkach w ponad 100 krajach na świecie, w Europie Zachodniej i Wschodniej, przez Stany Zjednoczone, Bliski Wschód oraz
Afrykę. Na polskim rynku w ofercie Nice Polska dostępne są również produkty elero oraz KINGgates, a w sieciach marketów
budowlanych produkty Mhouse i Moovo.

źródło: Nice

 
 
 
 
 
 

KATALOG FIRM

DLA PROFESJONALISTÓW

bramofony, video

bramy chowane

bramy dwuskrzydłowe

bramy garażowe

bramy harmonijkowe

bramy przeciwpożarowe

bramy przemysłowe

bramy przesuwne

bramy rolowane

bramy rozwierne

bramy segmentowe

bramy szybkobieżne

bramy uchylne

bramy wahadłowe

bramy wjazdowe

furtki

kraty

kraty rolowane

kurtyny paskowe

ogrodzenia

siatki

systemy przeładunkowe

szlabany

usługi

zapory parkingowe

akcesoria

automatyka, siłowniki

elementy do produkcji

klamki

maszyny, narzędzia

zamki

zawiasy

Home » Aktualności » Limitowana edycja pilotów na ...

http://bramy21.pl/?doc=about
http://bramy21.pl/?doc=kontakt
http://bramy21.pl/?doc=formularz_info
http://bramy21.pl/?doc=formularz_firma
http://okna21.pl/?doc=praca
http://okna21.pl/?doc=targi
http://okna21.pl/
http://drzwi21.pl/
http://oslony21.pl/
http://bramy21.pl/
http://fasady21.pl/
http://bramy21.pl/photos/article/31393.jpg
http://www.nice.pl/
http://bramy21.pl/?f=7368
http://bramy21.pl/lib/phpThumb/phpThumb.php?src=/photos/article/31392.jpg
http://bramy21.pl/?kat=175
http://bramy21.pl/?kat=204
http://bramy21.pl/?kat=130
http://bramy21.pl/?kat=62
http://bramy21.pl/?kat=162
http://bramy21.pl/?kat=159
http://bramy21.pl/?kat=60
http://bramy21.pl/?kat=61
http://bramy21.pl/?kat=113
http://bramy21.pl/?kat=220
http://bramy21.pl/?kat=63
http://bramy21.pl/?kat=101
http://bramy21.pl/?kat=138
http://bramy21.pl/?kat=161
http://bramy21.pl/?kat=116
http://bramy21.pl/?kat=154
http://bramy21.pl/?kat=114
http://bramy21.pl/?kat=151
http://bramy21.pl/?kat=160
http://bramy21.pl/?kat=64
http://bramy21.pl/?kat=131
http://bramy21.pl/?kat=158
http://bramy21.pl/?kat=65
http://bramy21.pl/?kat=212
http://bramy21.pl/?kat=143
http://bramy21.pl/?kat=67
http://bramy21.pl/?kat=66
http://bramy21.pl/?kat=124
http://bramy21.pl/?kat=181
http://bramy21.pl/?kat=203
http://bramy21.pl/?kat=157
http://bramy21.pl/?kat=68
http://bramy21.pl/?p=home
http://bramy21.pl/?p=news&page=

