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W dniach 7–10 stycznia 2020 r. Grupa Nice
weźmie udział w najważniejszym
światowym wydarzeniu poświęconym
technologii i elektronice użytkowej
Nice, międzynarodowa włoska firma, która
jest liderem w zakresie automatyki domowej,
bezpieczeństwa i inteligentnego domu, rusza
do Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w
kolejnej edycji targów CES, odbywających się
w Las Vegas w dniach 7–10 stycznia 2020 r.

Przeczytaj również:

Adam Krużyński nowym prezesem i

Dyrektorem Zarządzającym Fibaro oraz

Dyrektorem Zarządzającym Nice

UPS TWORZY SPÓŁKĘ I UBIEGA SIĘ O

CERTYFIKAT FAA, BY REALIZOWAĆ

DOSTAWY ZA POMOCĄ DRONÓW

Nowy ekosystem Nice Yubii - Twój

dom Cię zaskoczy

NiceHome na półkach sklepów Leroy

Merlin w Polsce

 
Grupa Nice debiutuje na CES z markami Nice, FIBARO i abode: na interaktywnym
stoisku (# 40724 - obszar Tech West, Sands, pawilony AD) gdzie odwiedzający będą
mogli   osobiście zobaczyć i sprawdzić rozwiązania oparte na zaawansowanej
technologii oferowanej przez Grupę Nice. Dzięki wciągającym doświadczeniom przy
wykorzystan iu  wi r tua lne j   rzeczywis tośc i ,  zwiedzający będą mie l i  okaz ję
eksperymentować z różnymi scenariuszami, które mogą mieć zastosowanie w
inteligentnym domu.
 
Nice skupia się na ludziach ułatwiając im życie poprzez automatyzację codziennych
czynności, umożliwienie maksymalnej kontroli oraz zagwarantowanie pełnego
bezpieczeństwa. Misją Nice  jest  upraszczanie życia dzięki  udostępnieniu
funkcjonalnych produktów o nowoczesnym wzornictwie.  Dzięki  know-how
wypracowanemu w ciągu ponad dwudziestu pięciu lat historii oraz nowym markom,
Grupa oferuje pełną gamę systemów zapewniających sterowanie przestrzenią życiową
przy zachowaniu maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa.
 
Unikalny ekosystem Yubii® firmy Nice, umożliwiający sterowanie systemami
inteligentnego domu będzie jedną

z nowości na amerykańskim rynku, prezentowaną podczas targów na stoisku nr 40724.
Odwiedzający będą mogli   zapoznać się ze wszystkimi rozwiązaniami dla automatyki
domowej włoskiego koncernu: od sterowania automatyką do rolet, markiz, żaluzji, bram
i bram garażowych, po czujniki alarmowe i bezpieczeństwa.

Nadesłał:

SolskiComms

Wasze komentarze (0):

więcej »

Wyszukiwarka:

  Szukaj

 W internecie  W serwisie

Warto przeczytać:

Ostatnio dodane artykuły:

Grupa Nice na CES 2020 w
Las Vegas

W dniach 7–10 stycznia 2020 r.
Grupa Nice weźmie udział w
najważniejszym światowym

wydarzeniu poświęconym technologii i
elektronice użytkowej

Teatr WARSawy - offowa
wizytówka kulturalnej
stolicy

Jest taki punkt na mapie Warszawy od lat
związany z kulturą. Rynek Nowego Miasta 5/7.
Powstała pod tym adresem w latach 50.
Kamienica, wpisana do rejestru zabytków,
wydaje się być miejscem wprost stworzonym
do inicjatyw związanych ze sztuką.

Ile kosztuje powrót do zdrowia po
wypadku przy pracy?

Do końca września 52 866 osób zostało
poszkodowanych w wyniku wypadków przy
pracy, wynika z raportu GUS „Wypadki przy
pracy w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. -
dane wstępne”. To średnio 34 przypadki na
godzinę roboczą!

Najczęściej czytane artykuły:

Siedmiu na raz ... Zespół Ivo Deskovica i
Petera Solta dołącza do Taylor Wessing.

Znacząco rozrasta się praktyka Dispute
Resolution oraz Real Estate w Taylor Wessing
CEE.

20 minut zamiast 3 godzin na
siłowni i 1200 kalorii mniej! To
daje jeden trening EMS

Każdy, kto podjął próbę zrzucenia
kilku kilogramów, wie, że nie jest

to proste. Problem rozwiąże trening EMS -
najnowszy trend w treningu sportowym z
wykorzystaniem technologii elektrostymulacji
mięśniowej. Poleca go sam Adam Małysz i jest
dostępny w salonie Beauty Concierge Inga
Kalińska w Płocku.
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Dachser rozwija biznes drogowy w
Finlandii

Międzynarodowy operator logistyczny Dachser
rozwija swój model biznesowy w Finlandii.
Dzięki nowemu terminalowi European Logistics
(logistyki drogowej), który zostanie ukończony
w przyszłym roku w podhelsińskiej Keravie,
operator zwiększy możliwości obsługi eksportu
i importu towarów do tego kraju.

Lot na Księżyc w Bonarce

50 lat temu pierwszy człowiek
wylądował na Księżycu. Od 13
grudnia do 12 stycznia każdy
Klient Bonarki może powtórzyć

wyczyn Neila Armstronga. Nie są potrzebne
żadne przygotowania. Wystarczy dobry
nastrój. Akcja odbywa się w ramach promocji
filmu „Koty”.

Nie czekaj na Black Friday:
już w piątek startuje Black
weekend

Już od 25 do 27 października,
na miesiąc przed wyczekiwanym

świętem zakupów, Wrocław Fashion Outlet
zaprasza na specjalne okazje, dzięki którym
odświeżysz swoją garderobę bez przepłacania.
Wszystko podczas Black weekend

Bądź EKO z Centrum Korona

Stary telewizor, zepsuta
mikrofalówka lub żelazko, a może
kolejny nieużywany telefon? W
dniach 8-9 listopada przyjdź do

Centrum Korona i pozbądź się bezpłatnie
domowych elektrośmieci.

20 minut zamiast 3 godzin na
siłowni i 1200 kalorii mniej! To
daje jeden trening EMS

Każdy, kto podjął próbę zrzucenia
kilku kilogramów, wie, że nie jest

to proste. Problem rozwiąże trening EMS -
najnowszy trend w treningu sportowym z
wykorzystaniem technologii elektrostymulacji
mięśniowej. Poleca go sam Adam Małysz i jest
dostępny w salonie Beauty Concierge Inga
Kalińska w Płocku.

Tikkurila Color Now 2020: nowe
spojrzenie na wnętrza

Gra kolorów, tekstur i światła – to idea stojąca
za najnowszą kolekcją Tikkurila Color Now
2020. Wśród inspiracji na kolejny rok
proponowanych przez popularną markę farb
można znaleźć osiem ciekawych odcieni, które
pozwolą odmienić każde wnętrze i odkryć jego
niewykorzystany dotąd potencjał.

Meble młodych
projektantów w Galerii
Tetmajera 83

Od początku swojej działalności Galeria
Tetmajera 83 wspiera młodych projektantów
oraz artystów, dając im szansę na
zaprezentowanie swoich projektów.

Prido i5 – nowy
wideorejestrator polskiego
producenta kamer
samochodowych

Firma Prido ogłosiła wprowadzenie na rynek
wideorejestratora prido i5. To nowe
urządzenie z portfolio polskiego producenta
kamer samochodowych cechuje się wysoką
jakością podzespołów i solidnym wykonaniem,
co sprawia, że sprzęt przypadnie do gustu
nawet najbardziej wymagającym
użytkownikom.

Najnowsza inicjatywa Małgorzaty
Kożuchowskiej – gwiazda wspiera
kobiety sukcesu

Małgorzata Kożuchowska została jurorką XI
edycji konkursu Bizneswoman Roku. Znana
aktorka oceni i nagrodzi polskie
przedsiębiorczynie.

Nie jestem robotem
reCAPTCHA

Prywatność - Warunki
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Dachser z godłem Inwestor w Kapitał
Ludzki 2019

Dachser, operator logistyczny o globalnym
zasięgu, został nagrodzony prestiżowym
godłem Inwestor w Kapitał Ludzki 2019.

20 minut zamiast 3 godzin na
siłowni i 1200 kalorii mniej! To
daje jeden trening EMS

Każdy, kto podjął próbę zrzucenia
kilku kilogramów, wie, że nie jest

to proste. Problem rozwiąże trening EMS -
najnowszy trend w treningu sportowym z
wykorzystaniem technologii elektrostymulacji
mięśniowej. Poleca go sam Adam Małysz i jest
dostępny w salonie Beauty Concierge Inga
Kalińska w Płocku.

Schneider Electric
wyróżniony w rankingu
„Liderzy Różnorodności

2020” Financial Times

Schneider Electric został wyróżniony przez
Financial Times w pierwszej edycji
prestiżowego rankingu przedsiębiorstw
wspierających różnorodność. Firma została
sklasyfikowana na 4. pozycji w branży
przemysłowo-energetycznej i 41. miejscu
globalnie. Na liście uwzględniono 700 firm z
całego świata.

Piątka najciekawszych polskich start-
upów powalczy o udział w finale

Za nami kolejny etap piątej edycji konkursu
Chivas Venture dla start-upów
zaangażowanych społecznie. Znamy już pięciu
finalistów, którzy 15 stycznia 2020 roku
powalczą o tytuł zwycięzcy polskiej edycji i
udział w globalnym finale w Kanadzie.
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