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Dom » Wnętrza

Air i Agio od Nice – wygoda przede
wszystkim

M o ż l i w o ś ć   k o r z y s t a n i a   z
f unkc j ona lnych   i   ł a twych  w
obsłudze rozwiązań automatyki
d o m o w e j   j e s t   k l u c z o w ym
elementem tworzenia przyjaznej
przestrzeni wokół siebie. Dotyczy
to też budynków użyteczności
publicznej, szpitali czy warsztatów.
Sterowanie  automatyką   jes t
jeszcze prostsze dzięki pilotom
Nice.

Air i Agio od Nice - wygoda przede
wszystkim

 

Możliwość korzystania z funkcjonalnych i łatwych w obsłudze rozwiązań
automatyki domowej jest kluczowym elementem tworzenia przyjaznej
przestrzeni wokół siebie. Dotyczy to również budynków użyteczności
publicznej, szpitali czy warsztatów. Sterowanie automatyką jest dziś
jeszcze prostsze dzięki pilotom Nice. Prezentujemy dwa takie urządzenia -
naścienny pilot Air i Agio - radiowy odbiornik, który również pełni funkcje
pilota. 

Air - wszechstronna prosta w obsłudze elegancja 

Air to naścienny, bezdotykowy pilot do zarządzania jednym lub grupą
urządzeń automatyki. Przy jego pomocy można sterować markizami,
roletami czy żaluzjami jednym prostym gestem, bez dotykania urządzenia.
Pilot potwierdza rozpoznanie ruchu za pomocą migającego sygnału LED,
przekształcając polecenie w manewr. W ten sposób urządzenia Nice
zmieniają sposób interakcji z systemem automatyki. 

Dzięki Air użytkownicy ceniący elegancję i współczesny styl mogą
korzystać z pełnej funkcjonalności urządzenia zarówno w domu, jak i w
miejscu pracy. Naścienny pilot Air o eleganckim wyglądzie 

i nienagannym wzornictwie jest idealnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy
użytkownik musi mieć założone rękawiczki lub nie może używać rąk, w
miejscach, gdzie obowiązuje pełna sterylność, 

a więc np. w pomieszczeniach medycznych, w kuchniach restauracji i
hoteli, lub w innych komercyjnych przestrzeniach. 

Łatwa instalacja i efektywność energetyczna

 

Ponieważ Air to urządzenie bezprzewodowe, zasilane bateryjnie, może
być montowane w dowolnym miejscu na ścianie, bez konieczności
przeprowadzenia remontu. Żadnych kabli! Air jest wyposażone 
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TRENDY KOLORYSTYCZNE NA 2020 ROK 

Ombre, sombre, flamboyage – w 2020 roku
powoli odchodzimy od modnych do tej...

#FreshEnergy od Green Cell na
targach CES 2020

Najważniejsze i największe targi elektroniki
użytkowej już za nami....

Marmur na tapetach Muraspec

Do gamy tapet Muraspec z serii
Wallmotion dołączyły nowe wzory
inspirowane...

Warszawski Nobu Hotel z systemami Aluprof 

Dobiega końca rozbudowa hotelu Rialto, który
już na początku 2020 roku...

Blaupunkt: Model nawilżacza powietrza z
funkcją oczyszczania - AHS802 

Zbyt suche powietrze w domu nie sprzyja
naszemu zdrowiu. Powoduje...

Ostatnio dodane artykuły

Wymiary referencyjne okien- Kolejne kroki

Związku POiD w sprawie zmian w ustawie o

Prawie Budowlanym

Po pierwsze, wyluzuj! Kilka rad na nowy rok

od czarnej owcy.

dodaj artykuł »
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w czujnik, który wykrywa, gdy dłoń znajduje się w pobliżu. Podświetlenie
włącza się tylko wtedy, gdy wykryta jest obecność osoby, co zmniejsza
zużycie baterii. 

Agio - pełna kontrola nad światłem 

Drugim urządzeniem, które ułatwia operowanie automatyką domową jest
Agio - 4-kanałowy pilot radiowy do sterowania oświetleniem, roletami,
żaluzjami i innymi urządzeniami elektrycznymi z funkcją on-off oraz
śc iemniaczem. Agio potraf i  włączyć oświet lenie  i  sterować  jego
intensywnością, uruchamiać rolety, żaluzje i inne urządzenia elektryczne,
gwarantując pełną kontrolę nad dowolnymi źródłami światła 

w budynku, zarówno sztucznymi, jak i naturalnymi. Agio jest dostępny w
trzech różnych kolorach, 

w wykończeniu z połyskiem, dzięki czemu dodaje elegancji każdemu
otoczeniu. 

Praktyczna inteligencja 

W nocy przyciski Agio podświetlą się, gdy przybliżysz do nich dłoń, a jej
ruch po okręgu zapali wbudowane punktowe oświetlenie, skierowane w
dół. Dzięki praktycznej podstawce z ładowarką - zarówno nabiurkową, jak
i naścienną - urządzenie pracuje indukcyjnie. Wystarczy położyć Agio na
podstawce a zawsze będzie naładowany. Dzięki wejściu USB podstawka
może być wykorzystana także do ładowania urządzeń mobilnych, takich
jak smartfony czy tablety. 

Kup i zainstaluj produkty Nice, by ułatwić sobie życie. Skontaktuj się z
jednym z Licencjonowanych Partnerów Handlowych Nice, których lista
znajduje się na stronie www.nice.pl (zakładka: „Gdzie kupić?"), który
zaproponuje rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb. 

O Nice Polska

Polski  oddział  Nice jest  jednym z pierwszych międzynarodowych
oddziałów włoskiej firmy Nice Group - silnej międzynarodowej grupy
posiadającej obecnie 24 oddziały na całym świecie. Od 1996 roku,
z dystrybutora podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet,
Nice Polska stał się dostawcą kompleksowych systemów automatyki dla
domu i przemysłu. Obecnie Nice Polska oferuje: automatykę do bram
przesuwnych, skrzydłowych, garażowych, przemysłowych oraz rolet,
segmentowe bramy garażowe, systemy parkingowe, systemy kontroli
ruchu pieszych oraz wideodomofony.

www.nice.pl 

Grupa Nice

Założona w 1993 r. włoska firma Nice jest międzynarodowym liderem
sektora Home Automation, Home Security i Smart Home, oferując szeroką
gamę zintegrowanych rozwiązań do automatyzacji bram wjazdowych,
bram garażowych, osłon przeciwsłonecznych, systemów parkingowych,
bezprzewodowych systemów alarmowych i systemów bezpieczeństwa dla
domu i przemysłu. Nice sprzedaje swoje produkty do ponad 100 krajów i
ma  obecn ie  24  oddz ia ł y  na  5  kon tynentach  o raz  14   zak ładów
produkcyjnych i 13 ośrodków badawczo-rozwojowych. Z zatrudnionymi
2.300 pracownikami przyczynia się do rozpowszechnienia idei Made in
Italy na całym świecie, dzięki wysokiej jakości rozwiązaniom, które mądrze
łączą technologię, wzornictwo, innowacje, łączność cyfrową i łatwość
użytkowania. Każdego dnia Nice w swoich laboratoriach wykonuje testy,
aby zapewnić najwyższe standardy jakości 

i  bezpieczeństwa. Wizja Nice „świat bez barier"  i  misja „ułatwiaj
codzienne czynności" koncentruje się na ludziach, zaskakując ich
zarządzaniem automatyką z maksymalną kontrolą, bezpieczeństwem i
dopasowaniem do  indywidualnych potrzeb. Nice docenia wartość
zrównoważonego rozwoju, dostarczając rozwiązania optymalizujące
zarządzanie oświetleniem naturalnym i ciepłem, a także systemy
fotowoltaiczne.

www.niceforyou.com 

Kontakt dla mediów: 

Nice Polska

Anna Maciesowicz

Tel. kom.: 539 955 204

Tel.: 22 795 40 13

anna.maciesowicz@nice.pl 

Grupa Nice

Elisa Chies

Tel.: +39 0422 505 406
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Best Vouchers!

Kupon első áldozásra a gyereknek – sláger

vagy baklövés? Emelvény The Best Vouchers

Najsłodsze dni w roku

De ce este mai bine să oferim la nuntă

voucher în plic, decât bani - Platformă The

Best Vouchers

Pierwsi mieszkańcy odbierają klucze na

Nowych Ogrodach

Pourquoi est-il préférable d'offrir un voucher

dans l'enveloppe de mariage plutôt que de

l'argent –

Nowe wnętrza hotelu B&B Hotel Warszawa-

Okęcie

KOLAGENOWY ZAWRÓT GŁOWY

Pierwsze ferie poza domem

Biały miesiąc, to czas postanowień

noworocznych i moc wyprzedaży!

KOSMETYCZNY NIEZBĘDNIK NA FERIE

Biały miesiąc, to czas postanowień

noworocznych i moc wyprzedaży!

Costa Coffee w Avenidzie

Rewolucja w dziedzinie pielęgnacji skóry!

Avenida Poznań zaświeci na różowo

Pompy peryferalne Pedrollo – ciche i

ekonomiczne

Ruszą nowe inwestycje w MŚP? W 2020

roku planuje je dwa razy więcej firm niż w

2019

Prezenty Last Minute na Dzień Babci i

Dziadka, dostępne w drogeriach Super-

Pharm

Lekkie dania. Jak je przygotować?

Delock wprowadza nową stację dokującą 4K

Kopia zapasowa na miarę XXI wieku? Branża

medyczna stawia na dyski sieciowe firmy

Asustor

Podsumowanie 2019: OKNOPLAST rośnie w

Europie, poszerza ofertę i rozbudowuje

infrastrukturę

TikTok w 2019 roku pokonał Facebooka i

Massengera

Blaupunkt rozszerza ofertę o nowy model

stacji parowej SSP701

Wernisaż wystawy Kacpra Dudka

Ekoprezenty na Dzień Babci i Dziadka

X EDYCJA TARGÓW SADOWNICTWA I

WARZYWNICTWA TSW 2020 –

PODSUMOWANIE SADOWNICZEGO FORUM

EKONOMICZNEGO

Wymiary referencyjne okien - Kolejne kroki

Związku POiD w sprawie zmian w ustawie o

Prawie Budowlany

Wymiary referencyjne okien - Kolejne kroki

Związku POiD w sprawie zmian w ustawie o

Prawie Budowlany

Zimowe wrotkowisko w Zielonych Arkadach

Dzień Babci i Dziadka w NEONET

MAŁY DOM Z … ELEMENTÓW

PREFABRYKOWANYCH

Click&Go rozpoczyna współpracę z serwisem

Wakacje.pl

Światowy retail traci rocznie ponad 600 mld

USD na zwrotach – jaki koszt ponoszą

sprzedawcy?

W 2020 r. po raz kolejny rosną limity na IKE,

IKZE oraz PPE

Stylowa mapa marzeń – znajdź swój styl

podczas warsztatów dla mam w Serenadzie

Rekordowa suma zebrana na WOŚP w

Serenadzie

Już ponad 50% mieszkań sprzedanych w
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