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Air i Agio od Nice – wygoda
przede wszystkim

 Tweet  

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.

Najnowsze wieści z branży

Tubądzin dba o
środowisko przez
technologie
przyjazne naturze i
świadome
zarządzanie
odpadami
Grupa Tubądzin w 2016 r. otworzyła
jedną z najbardziej nowoczesnych
fabryk w Europie. Powstała...

Opoczno na 4
Design Days w
Katowicach
Podczas V edycji 4 Design Days w
Katowicach przez cztery dni ikony
światowego i polskiego designu,...

Wiśniowski
dynamicznie zaczyna
rok - polski
producent na
targach
PERIMETER
PROTECTION
Na stoisku pojawiły się...

Szkolenia dla
dekarzy
Od początku swojej działalności BMI
Braas kładzie duży nacisk na
efektywną współpracę...

Polska na piątym
miejscu w UE pod
względem rozwoju
fotowoltaiki
Ten rok może być rekordowy dla...
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Fot. Nice

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.
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Rekord za
rekordem, czyli
budownictwo
mieszkaniowe w
2019 roku
Styczniowa informacja GUS,
prezentująca wyniki budownictwa
mieszkaniowego, tradycyjnie
dotyczy...

Marka Chapel
Parket na targach
DOMOTEX 2020
Doroczne, Międzynarodowe Targi
Dywanów i Pokryć Podłogowych
DOMOTEX odbywały się w
Hanowerze,...

Warszawski Nobu
Hotel z systemami
Aluprof
Dobiega końca rozbudowa hotelu
Rialto, który już na początku 2020
roku przywita gości pod...

TRILUX zaufanym
dostawcą Deutsche
Bahn
Niemieckie koleje realizują
zaawansowaną politykę selekcji i
klasyfikacji swoich dostawców....

W tym roku nadal
będzie przybywać
nowych biurowców
Ceny za wynajem mogą...

Wideo

Jak to jest zrobione - Okna

Zobacz powiększony fi lm oraz inne instrukcje

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.

Fot. Nice

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

Fot. Nice

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 ściemniaczem. Agio potrafi włączyć
oświetlenie i sterować jego intensywnością, uruchamiać rolety, żaluzje i inne urządzenia
elektryczne, gwarantując pełną kontrolę nad dowolnymi źródłami światła w budynku,
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Inne artykuły firmy:

zarówno sztucznymi, jak i naturalnymi. Agio jest dostępny w trzech różnych kolorach, w
wykończeniu z połyskiem, dzięki czemu dodaje elegancji każdemu otoczeniu.

Fot. Nice Fot. Nice Fot. Nice

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.

--
REKLAMA:

--

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.

źródło: Nice 

2020-01-22

obud.pl

Strona: 3

http://www.obud.pl/zdjecia/publikacje/powiekszone/19811_z2.jpg
http://www.obud.pl/zdjecia/publikacje/powiekszone/19811_z3.jpg
http://www.obud.pl/zdjecia/publikacje/powiekszone/19811_z4.jpg
http://www.swb.nevicom.pl/redirect.php?b=1217&s=183


Nice ponownie
mecenasem Akademii
Piłkarskiej Stadionu
Śląskiego

1 października br. Prezes Zarządu Klubu Sportowego Stadion
Śląski Andrzej Miłkowski oraz...

Segmentowe bramy
garażowe firmy Nice
W trosce o komfort i bezpieczeństwo
użytkowników, zarówno ręcznie, jak i
automatycznie...

Partnerzy handlowi
Nice śladami
Hipokratesa
Blisko 100 wyróżnionych Partnerów
Handlowych Nice w ubiegłym tygodniu

wzięło udział w...

Jak poradzić sobie z
dużym
nasłonecznieniem i
wysoką temperaturą?

5 wskazówek, jak najlepiej wykorzystać czas...

Galerie zdjęć:

Filmy:

Drzwi z
pomysłem

Stoisko Invado na
targach BUDMA
2013

Dobrze dobrana
roleta do
naszego wnętrza

Przesłony
zewnętrzne

Rolety rzymskie
– idealny sposób
na wiosenne
odświeżenie
wnętrza

Renowacja
ogrodzeń

Automatyka
okienna z BDT-
Advanced

Montaż drzwi
zewnętrznych
KMT STAL

DRUTEX- historia
firmy

FAKRO okna
dachowe -
Montaż okna
PTP-V
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www.chemiabudowlana.info

www.efachowiec.info

www.portal-prasowy.pl

www.opinbud.pl

www.forum.bibliotekarium.pl

Partner: GetHome.pl - ogłoszenia
sprzedaży i wynajmu nieruchomości

Wydawca:

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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