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Las Vegas

 Tweet  

W dniach 7–10 stycznia 2020 r. Grupa Nice weźmie udział w
najważniejszym światowym wydarzeniu poświęconym
technologii i elektronice użytkowej.

Najnowsze wieści z branży

Grupa Nice na CES
2020 w Las Vegas
Firma z szerokim wachlarzem
produktów i rozwiązań inteligentnego
i bezpiecznego...

Najlepsi Partnerzy
Biznesowi Awilux
nagrodzeni
Firma Awilux podsumowała rok 2019,
zaprezentowała plany na przyszłość, a
także wyróżniła...

Efektywność
energetyczna
rozwiązaniem dla
redukcji emisji CO2
Wynika z niego, że globalna emisja
dwutlenku...

Gdzie w Polsce nie
brakuje mieszkań?
Portal RynekPierwotny.pl już od kilku
lat przygotowuje statystyczny ranking
warunków...

Design i jakość –
okna aluminiowe od
KRISPOL obsypane
nagrodami
KRISPOL zaproponował rewolucyjne
podejście do procesu realizacji nawet
najtrudniejszych...

Dynamiczny wzrost
sprzedaży
nieruchomości
luksusowych w
Polsce
Warszawski apartamentowiec wśród
najbardziej prestiżowych w...

Firma Nice wybrała
Microsoft Dynamics
do usprawnienia
obsługi i zarządzania
komunikacją z
Partnerami
Handlowymi
Platforma Dynamics 365 Customer
Relationship Management zwiększy
efektywność sprzedaży oraz...

To był intrygujący
rok na rynku
nieruchomości
W Polsce od 2013 r. można zauważyć
znaczący wzrost cen na rynku
nieruchomości....

D+H Polska w
komitecie
Polski Komitet Normalizacyjny w
ramach Komitetu 180 ds.
Bezpieczeństwa Pożarowego
Budynków...
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Fot. Nice

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.

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 wykorzystaniu
wirtualnej rzeczywistości, zwiedzający będą mieli okazję eksperymentować z różnymi
scenariuszami, które mogą mieć zastosowanie w inteligentnym domu.
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Inne artykuły firmy:

Przemysł 4.0 –
szansa dla polskich
producentów maszyn
Według raportu Polski przemysł
maszynowy w 2018 r. produkcja
maszyn i urządzeń w Polsce...

Wideo

BUDERUS - Montaż pompy ciepła Logatherm

Zobacz powiększony fi lm oraz inne instrukcje

REKLAMA:

--

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 jednąz 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. 

Obecność grupy Nice na CES będzie również okazją do poznania nowości produktowych
polskiej firmy FIBARO i amerykańskiej abode. FIBARO zaprezentuje swój flagowy Home
Center 3, który sprawia, że dom jest wygodniejszy i bezpieczniejszy, dzięki
wielofunkcyjnym czujnikom (takim jak anti-attach, smoke, do otwierania drzwi / okien),
a także alarmom dźwiękowym i kamerom wideo. Z kolei abode przedstawi swój
kluczowy program - jota, kompleksowe rozwiązania dla bezpieczeństwa w domu, które
jest kompatybilne z aplikacją HomeKit, kamerą HD, czujnikiem ruchu i funkcjami
głosowymi.

źródło: Nice 
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Grupa Nice na CES
2020 w Las Vegas
Firma z szerokim wachlarzem produktów i
rozwiązań inteligentnego i bezpiecznego...

Spotkanie Partnerów
Handlowych Nice w
Katowicach
W dniach 28-29 września 2019 roku w
Katowicach odbył się zjazd niemal stu

Partnerów Handlowych...

Jak poradzić sobie z
dużym
nasłonecznieniem i
wysoką temperaturą?

5 wskazówek, jak najlepiej wykorzystać czas...

Sterowanie bramami z
Nice IT4WIFI
Jak niewiele potrzeba, aby nasza
automatyka do bram stała się bardziej...

Galerie zdjęć:

Filmy:

Seria piecyków
BOW
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w sypialni - czy to
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Wjazd na posesję Klej roku -
wręczenie
wyróżnień
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różne wariacje

Czy turbiny
wiatrowe są
bezpieczne?

Półka z płyty
kartonowo
gipsowej

Na co musimy
zwrócić uwagę
wybierając
przydomową
oczyszczalnię?

Empire State -
stare fotki z
budowy

Montaż uziomu
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Partner: GetHome.pl - ogłoszenia
sprzedaży i wynajmu nieruchomości
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Bądź pierwszą osobą wśród znajomych,
która to polubi

Chemiabudowlana…
787 polubienia

Polub tę stronę
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