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Firma Nice, lider rynku w sektorach Home Automation,
Home Security i Smart Home, wprowadza do oferty Yubii –
najnowszy ekosystem umożliwiający kontrolę wszystkich
elementów automatyki domowej.

Rozwiązanie to ułatwiając zarządzanie domem – pozwala
na sterowanie nim  

z dowolnego miejsca, jednocześnie poprawia
bezpieczeństwo domowników poprzez całodobową
kontrolę wyznaczonych obszarów. Światowa premiera
Yubii odbyła się 2 lipca br. w Mediolanie. Równolegle
system zostanie wprowadzony na polski rynek.

Przeczytaj również:

NiceHome na półkach sklepów Leroy

Merlin w Polsce

SALTPEPPER BRAND DESIGN DLA

TIKKURILA POLSKA – ODMIENIONA

JEDYNKA

UPS POLSKA WSPIERA WIELKĄ

ORKIESTRĘ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 

Według ABI Research wartość rynku rozwiązań dla inteligentnego domu sięgnie 123 mld dol.
do 2022 r. Rośnie również entuzjazm konsumentów – wedle badania przeprowadzonego
przez Oferteo.pl, na wdrożenia Smart Home zdecydowało się 23% ankietowanych, którzy w
2018 roku budowali dom. Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na inteligentne systemy
do zarządzania Smart Home, które pozostają łatwe i przyjazne w obsłudze jest wprowadzany
przez Nice ekosystem – Yubii. Innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu kontrola automatyki
domowej staje się jeszcze prostsza.

 

Ekosystem Yubii wyróżnia się na rynku rozwiązań Smart Home dwukierunkową komunikacją
umożliwiającą sprawdzenie czy bramy, rolety, żaluzje zostały prawidłowo zamknięte bądź
otwarte. Nice jako pierwszy producent na polskim rynku wprowadził tę możliwość, dzięki
której konsumenci zyskują komfort, bezpieczeństwo i wygodę – wszystko w zasięgu pilota Era
One BD.

 

EKOSYSTEM

 

Yubii to nowy ekosystem Nice stworzony zarówno z myślą o użytkownikach dopiero
rozpoczynających swoją przygodę z automatyka domową, jak i dla tych, którzy chcą
rozbudować swój system automatyki.

 

Podłączając Core hub, serce systemu automatyki Yubii do domowej sieci Wi-Fi, można
połączyć wszystkie elementy systemu automatyki Nice sprawiając, że będą one
współdziałały.

 

Dzięki aplikacji MyNice Welcome App, Ekosystem Yubii, umożliwia szybkie i intuicyjne
zarządzanie automatyką do rolet, markiz, żaluzji, bram wjazdowych i garażowych jak też
sterowanie szlabanami  

i oświetleniem. Istnieje możliwość tworzenia indywidualnych scenariuszy np. za każdym
razem, gdy otwierasz garaż, włączy się oświetlenie ogrodu, czy po tym jak wstaniesz, otworzą
się wszystkie rolety oraz brama garażowa, by umożliwić psu wyjście do ogrodu – także
zdalnie. Zarządzanie systemem możliwe jest również dzięki zastosowaniu dwukierunkowych
pilotów Nice.

- Rynek domów inteligentnych rośnie w Polsce dynamicznie. Systemy Smart Home cieszą się
coraz większym zainteresowaniem. Nasi klienci doceniają korzyści płynące z instalacji w
domu takiego systemu. Dodatkowo, prostota obsługi – wystarczy tu tylko telefon lub tablet, i
już można zarządzać  wszystkimi systemami zainstalowanymi w domu. Jesteśmy przekonani,
że system Yubii to odpowiedź na rosnące oczekiwania Polaków. Ułatwiamy życie wszystkim,
sprawiając, że nawet najmniejsze codzienne gesty stają się proste i wyjątkowe  – powiedział
Marcin Skrobisz, Dyrektor Zarządzający Nice Polska.

 

 

REWOLUCJA YUBII

 

Z Yubii wszystkie elementy systemu automatyki komunikują się nie tylko między sobą
lecz także  

z Tobą.

 

Dwukierunkowe piloty zdalnego sterowania Nice Era One BD i Era P BD dostarczają
informacji na temat stanu automatyki (otwarta, zamknięta, częściowo otwarta) i potwierdzają
odbiór polecenia przez emisję kolorowego sygnału świetlnego, wibracje i dźwięk. Z MyNice
Welcome App, możesz używać smartfonu do zarządzania elementami systemu
automatyki domowej, gdziekolwiek jesteś.
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Wella Deluxe Stylizacja włosów bez obaw o
zniszczenie włosów 

Najnowsza propozycja marki Wella, to
wyjątkowa linia produktów Deluxe
zapewniająca wymarzoną stylizację i
pielęgnację włosów jednocześnie.

Jak pozbyć się chwastów z
przydomowych ogródków

Odchwaszczania to jedna z
podstawowych prac w naszych przydomowych
ogródkach, którą wykonujemy praktycznie do
końca lata. Dzięki temu możemy cieszyć się
pięknymi rabatami kwiatowymi i grządkami
warzywnymi.

Cybergang Silence atakuje
nowe cele 

Firma Kaspersky monitoruje
szkodliwe działania ugrupowania
cyberprzestępczego Silence od kilku lat –
pierwszy publiczny raport dotyczący narzędzi i
technik wykorzystywanych przez tę grupę
został udostępniony jesienią 2017 r.

Najczęściej czytane artykuły:

Ochrona dachu przed wodą i
wiatrem – zrób to sam 

Instrukcja montażu membrany
wysokoparoprzepuszczalnej z poradami
eksperta

KRÓLEWNY I RYCERZE NA
DZIEŃ DZIECKA - EMPIK
MANUFAKTURA ŁÓDŹ 

KRÓLEWNY I RYCERZE NA
DZIEŃ DZIECKA 1 czerwca, godz. 11:00 –
17:00 Empik Manufaktura, Łódź, ul. Karskiego
5 (tzw. mała rotunda Manufaktury, tuż przy
placu zabaw)

GEFCO Polska w trosce o
jakość powietrza 

Wiosną tego roku zespół GEFCO Polska przy
wsparciu Nadleśnictwa Radziwiłłów
zorganizował akcję sadzenia sosen w Puszczy
Mariańskiej. W ciągu kilku godzin pracownicy
firmy posadzili w sumie 3500 młodych drzewek.
W ten sposób spółka chciała w symboliczny
sposób zrekompensować swój wpływ na
środowisko

Dzień Dziecka w zielonym
klimacie w NoVa Park 

W sobotę 1 czerwca w godzinach
12.00-19.00 NoVa Park zaprasza na
wspólne świętowanie Dnia Dziecka

z atrakcjami przybliżającymi najmłodszym
piękno lasu. W programie wydarzenia
zaplanowano m.in. warsztaty tworzenia lasu w
szkle, ekologiczną grę miejską oraz targi
zieleni.

Icy Dock EZ-Fit Pro MB082SP
- niezawodny uchwyt na dyski 

Icy Dock EZ-Fit Pro MB082SP to
metalowy uchwyt na dwa dyski 2,5" HDD/SSD
SATA lub IDE, które możemy umieścić w
miejscu wewnętrznego napędu 3,5".
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KORZYŚCI

 

Bezpieczeństwo, komfort i informacja zwrotna z pilota…

 

Dzięki dwukierunkowym pilotom Nice Era One BD do sterowania bramami wjazdowymi i
garażowymi oraz dwukierunkowym pilotom Era P BD do sterowania markizami, żaluzjami i
roletami, możesz sprawdzić stan swojej automatyki, kiedy tylko chcesz (w odpowiedzi
otrzymasz status: otwarta, zamknięta, częściowo otwarta) i upewnić się, że polecenie dotarło
do automatyki – nawet gdy tego nie widzisz. Piloty zdalnego sterowania komunikują się z
użytkownikiem za pomocą trzech kolorów (zielony, czerwony, pomarańczowy), wibracji (Era
One BD) lub sygnału dźwiękowego (Era P BD).

 

 

Dwukierunkowe piloty Nice komunikują się z dwukierunkowymi odbiornikami rolet, markiz,
żaluzji, zwiększając swój zasięg w momencie podłączenia nowych elementów, dzięki czemu
możesz zarządzać automatyką  

w całym domu wydając zaledwie jedno polecenie.
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zGRILLowane sosy od SEKO 

SEKO S.A., polskie
przedsiębiorstwo przetwórstwa
rybnego, wprowadziło na rynek
kolejne nowości produktowe. Tym

razem są to sosy z serii „zGRILLowane” jako
pyszny dodatek do potraw z grilla. Występują w
4 wariantach smakowych.

Aneta Jadowska | Empik
Galeria Bałtycka 

spotkanie

KRÓLEWNY I RYCERZE NA
DZIEŃ DZIECKA - EMPIK
MANUFAKTURA ŁÓDŹ 

KRÓLEWNY I RYCERZE NA
DZIEŃ DZIECKA 1 czerwca, godz. 11:00 –
17:00 Empik Manufaktura, Łódź, ul. Karskiego
5 (tzw. mała rotunda Manufaktury, tuż przy
placu zabaw)

Bądź gotowa na to co
przyniesie przyszłość. Olejek
Anti-Frizz Mila Professional 

Ważne jest, aby w życiu iść
przed siebie pewnym krokiem i z

podniesioną głową. Zawsze należy być
przygotowanym na to, co przyniesie nam los.

Dzień Dziecka z
TIKTOKERAMI w Centrum
Janki 

Już w sobotę 1 czerwca w
godzinach 12.00-17.00 TikToki

opanują Centrum Janki! Przyjdź na spotkanie z
Filipem Zabielskim oraz Danielem Xantosem –
TikTokerowymi gwiazdami, których filmiki
cieszą się ogromną popularnością w sieci!

Szpital onkologiczny Magodent wyróżniony
w raporcie NFZ 

Warszawski szpital Magodent należący do
Grupy LUX MED został wyróżniony w raporcie
opracowanym przez Narodowy Fundusz
Zdrowia "Nowotwory złośliwe - koncentracja
leczenia zabiegowego".

Galeria Grafitt kusi
pierwszymi wyprzedażami 

Mimo, że sezon wyprzedaży dopiero się
rozkręca, niektóre sklepy i butiki Galerii Grafitt
już zaskakują klientów wysokimi rabatami.

Co oznacza zaburzenie
mikrobiomu skóry? 

Temat kultur bakterii
zamieszkujących nasz przewód pokarmowy
jest już powszechnie znany. Mało jednak osób
zdaje sobie sprawę z tego, że pożyteczne
bakterie występują również w jamie ustnej czy
też na naszym największym narządzie –
skórze, gdzie tworzą specyficzny mikrobiom.
Jak należy się z (...)

Checkpoint Systems prezentuje model S20:
tradycyjną antenę EAS w nowej odsłonie 

Checkpoint Systems, światowy lider w
dziedzinie rozwiązań zakupowych, przedstawił
kompaktową, wydajną i w pełni konfigurowalną
antenę RF EAS – S20.

Pożyczki – skuteczniejsze wykorzystanie
funduszy UE 

Oczekiwanie na spóźniony przelew funduszy
unijnych spędza sen z powiek wielu
przedsiębiorcom w branży poligraficznej.
Rozwiązaniem, które może przyjść firmom z
pomocą w tym trudnym okresie są dotacje ze
wsparciem finansowania zewnętrznego.

© Copyright 2019 news.kafito.pl

Regulamin, Polityka Prywatności i Polityka Cookies Grupy Kafito

Twój komentarz:

Nie jestem robotem
reCAPTCHA

Prywatność - Warunki

Twój podpis:  

dodaj komentarz »

http://egadki.pl/
https://news.kafito.pl/artykuly-prasowe
https://news.kafito.pl/artykul/zgrillowane-sosy-od-seko,126976.html
https://news.kafito.pl/artykul/aneta-jadowska-empik-galeria-baltycka,125185.html
https://news.kafito.pl/artykul/krolewny-i-rycerze-na-dzien-dziecka-empik-manufaktura-lodz,125441.html
https://news.kafito.pl/artykul/badz-gotowa-na-to-co-przyniesie-przyszlosc-olejek-anti-frizz-mila-professional,125697.html
https://news.kafito.pl/artykul/dzien-dziecka-z-tiktokerami-w-centrum-janki,125953.html
https://news.kafito.pl/artykul/szpital-onkologiczny-magodent-wyrozniony-w-raporcie-nfz,126209.html
https://news.kafito.pl/artykul/galeria-grafitt-kusi-pierwszymi-wyprzedazami,126721.html
https://news.kafito.pl/artykul/co-oznacza-zaburzenie-mikrobiomu-skory,126977.html
https://news.kafito.pl/artykul/checkpoint-systems-prezentuje-model-s20-tradycyjna-antene-eas-w-nowej-odslonie,125186.html
https://news.kafito.pl/artykul/pozyczki-skuteczniejsze-wykorzystanie-funduszy-ue,125442.html
http://kafito.pl/regulamin
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/pl/policies/terms/

