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CES 2020 w Las Vegas:
Grupa Nice wśród
partnerów Amazon z
systemem iota marki Abode

 Tweet  

W Las Vegas zakończyły się właśnie najważniejsze światowe
targi w obszarze innowacji oraz technologii. CES 2020. Mamy
wielką przyjemność poinformować o nadzwyczajnym
zainteresowaniu stoiskiem grupy Nice, światowego lidera i
innowatora w dziedzinie Inteligentnych Rozwiązań dla
Domu, Bezpieczeństwa i Automatyki Domowej, debiutującej
tu jako grupa, z markami Nice, FIBARO i Abode.

Najnowsze wieści z branży

Nadspodziewanie
dobre wyniki
sprzedaży
deweloperów
giełdowych w 2019
roku
Tradycyjnie z początkiem nowego
roku notowane na GPW spółki
deweloperskie publikują raporty ze...

CES 2020 w Las
Vegas: Grupa Nice
wśród partnerów
Amazon z systemem
iota marki Abode
Yubii Grupy Nice w gronie finalistów
nagrody Znaku Doskonałości w
kategorii systemów...

Przesuwne drzwi
tarasowe Aluplast
SMART-SLIDE ze
Złotym Medalem
Międzynarodowych
Targów Budma 2020
Drzwi przesuwne SMART-SLIDE to
najnowsze rozwiązanie w segmencie
przesuwnych drzwi tarasowych....

Nowa dywizja Roto
Professional Service
rośnie w siłę
Strategia Roto na 2020 rok zakłada
dalszy rozwój Roto Professional
Service, najnowszego obszaru...

Blåkläder już w
Polsce!
Od warsztatów, przez hale
produkcyjne i place budowy, po
ekstremalne platformy wiertnicze –...

Jakie dachy lubią
Polacy? Weź udział
w badaniu
Wybudowałeś dom? Planujesz
budowę? Jesteś dekarzem? Weź
udział w badaniu „Pod pewnym...

Jak kształtowały się
trendy rynku
biurowego w Polsce
w 2019 roku?
W 2019 roku mogliśmy obserwować
dalszy, intensywny wzrost rynku
biurowego w Polsce. Najbardziej...

De Dietrich wspiera
Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy
...

Bryła –
ponadczasowy
element krajobrazu
„Bryła to bardzo ważny element
budynku, przestrzeni oraz pejzażu,
który nas otacza…”...
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Fot. Nice

Na interaktywnym stoisku grupy Nice odwiedzający CES mogli zapoznać się z
najnowszymi produktami i rozwiązaniami technologicznymi, doświadczając różnych
scenariuszy inteligentnego domu uczestnicząc we wciągającej i fascynującej wycieczce w
świat wirtualnej rzeczywistości.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się, nowy ekosystem Yubii® dla inteligentnego domu
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MIRBUD wybuduje
szkołę na
warszawskiej Woli
9 stycznia br. firma MIRBUD S.A.
podpisała kolejny kontrakt publiczny.
Tym razem wybuduje szkołę...

Wideo

BUDERUS - Montaż pompy ciepła Logatherm

Zobacz powiększony fi lm oraz inne instrukcje

Fot. Nice

firmy Nice, który zapewnia inteligentną i wydajną automatyzację domu, kontrolowaną
bezpośrednio przez smartfona za pośrednictwem aplikacji MyNice, dostępnej w
sklepach Apple lub Google Play. Dzięki ekosystemowi Yubii możemy sterować, roletami,
żaluzjami, markizami, bramami garażowymi i bramami wjazdowymi, które można łatwo
zintegrować z inteligentnymi asystentami Google Home i Amazon Alexa.

Fot. Nice

Sercem ekosystemu Yubii jest Nice Core, system sterujący dostępny przez Wi-Fi, który
dzięki dwukierunkowemu protokołowi z technologią mesh umożliwia interakcje
pomiędzy produktami Nice i pozwala użytkownikom tworzyć niestandardowe
ustawienia dla domu uwzględniając osobiste potrzeby i preferencje jego mieszkańców.

Niezwykłe cechy pod względem wydajności, personalizacji i
sterowania sprawiły, że ekosystem Yubii firmy Nice znalazł się
w gronie finalistów konkursu CES Znak Doskonałości Consumer
Technology Association™ w kategorii Produkt Roku w dziedzinie

sterowania/zarządzania całym domem zdobywając zasłużone
miejsce wśród liderów sektora smart home.

Wśród nowości przedstawionych na targach znalazł się także
innowacyjny system bezpieczeństwa iota opracowany przez
Abode - markę z grupy Nice, zaprezentowany na targach wśród
partnerów na stoisku Amazon w sekcji „Doskonalenie Domu”.

Kompleksowe rozwiązanie z dziedziny home security, iota to pierwszy system
bezpieczeństwa sektora DIY, który jest kompatybilny z aplikacją HomeKit i może być
stosowany jako rozwiązanie samodzielne lub może być zintegrowany z istniejącymi
systemami bezpieczeństwa w domu. Ma wbudowaną kamerę HD i czujnik ruchu oraz
dysponuje dwukierunkowym połączeniem głosowym. Bezprzewodowy system
alarmowy integruje najważniejsze protokoły inteligentnego domu.

Na targach CES marka należąca do grupy Nice - Abode zaprezentowała innowacyjną
inteligentną kamerę, którą można używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
budynku o modułowej konstrukcji, elastycznych opcjach instalacji i zaawansowanych
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Bramy garażowe Nice
Eco
Po rozszerzeniu oferty o segmentowe
bramy przemysłowe Nice Steel Classic
kolejną propozycją...

Nowy, dwukierunkowy
pilot Era One Nice z
komunikacją NFC
Firma Nice, lider rynku automatyki dla
domu, rozszerza ofertę systemów

sterowania do bram...

Promocja firmy Nice
Firma Nice po raz kolejny przygotowała
atrakcyjną promocję w ramach
Technologicznej Ekstraklasy...

Siłowniki Nice
Hi-Speed
Jeszcze szybsze bramy
dzięki siłownikom Nice...

Inne artykuły firmy:

Galerie zdjęć:

Filmy:

komputerowych rozwiązaniach wizyjnych.

--
REKLAMA:

--

Jednym z elementów stoiska grupy Nice było nowe Home Center 3 polskiej firmy
FIBARO. System inteligentnego domu umożliwia integrację z ponad 2000 produktami
innych firm działających w różnych technologiach, umożliwiając łatwe sterowanie
różnego rodzaju inteligentnymi urządzeniami, takimi jak oświetlenie, rolety, ogrzewanie
i klimatyzacja, alarm, system monitorowania lub system nawadniania. Ważną zaletą
tego produktu to również bardzo wyszukane wzornictwo.

źródło: Nice 

Oaza kobiecości Podłoga
drewniana w
skandynawskim
duchu

Klej roku -
wręczenie
wyróżnień

Piecyki Dovre Pokoik dziecięcy
w trzech
odsłonach

Pompy NUOS
krok po kroku

Instrukcja
montażu
ogrodzenia
Gorc® de Luxe

Jak w praktyce
wygląda
przydomowa
oczyszczalnia
ścieków?

Jak docieplić
strop garażu.
YTONG
MULTIPOR

Stropy z
gotowych płyt
stropowych
YTONG
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Partner: GetHome.pl - ogłoszenia
sprzedaży i wynajmu nieruchomości

Nevicom 

Waldemar Műlhstein

ul. R. Kaczmarczyka 17

85-796 Bydgoszcz

NIP: 5541751097

REGON: 340781630

www.obud.pl

redakcja@obud.pl

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych,
która to polubi

Chemiabudowlana…
785 polubienia

Polub tę stronę
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