
Facebook Twitter Instagram Youtube Pinterest LinkedIn   
Lista życzeń

NEWS RECENZJE PORADNIKI FELIETONY PRODUKTY
wkrótce

PROJEKTY WSPÓŁPRACA KONTAKT

Im więcej mamy smart urządzeń w domu tym bardziej doceniamy zalety uniwersalnych pilotów. Zamiast sterować
każdym urządzeniem osobno i pamiętać co, gdzie jest bierzemy pilot do ręki i sterujemy wszystkim. Światło, rolety,
żaluzje i inne urządzenia elektryczne mogą być sterowane jednym pilotem. Takim pilotem jest Nice Agio.

Nice Agio to 4 kanałowy pilot radiowy do sterowania oświetleniem, roletami, żaluzjami i innymi urządzeniami elektrycznymi z funkcją on/off i ściemniaczem. Takie urządzenie
może naprawdę ułatwić Wam życie, jeśli macie w domu dużo automatyzacji.

Agio potrafi włączyć oświetlenie i sterować jego intensywnością oraz opuszczać i podnosić rolety lub żaluzje. Agio występuje w trzech kolorach z połyskiem: białym, czarnym
i czerwonym.

Pilota można też używać w nocy, bo specjalne czujniki wychwycą zbliżają się dłoń i podświetlą urządzenie światłem skierowanym w dół. Nie musicie się zatem obawiać, że
Was oślepi. Ładowanie Agio odbywa się indukcyjnie. Wystarczy, że postawicie pilota na jego podstawce i zacznie się ładować. Ciekawym dodatkiem jest też opcja
powerbanka, dzięki której naładujecie telefon lub tablet.
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Nice Air – steruj roletami za pomocą gestów

Automatyzacja rolet jest bardzo wygodna. Nie musimy czekać minuty, czy dwóch, żeby rolety zjechały na dół, a później ruszyć do kolejnych. Zrobią to automatycznie. Nowym urządzeniem,
które jest do tego zaprojektowane jest naścienny pilot...

Czytaj Więcej

Nice Agio – uniwersalny pilot do sterowania inteligentnym domem
Opublikowany przez  Ariel / 24 stycznia 2020 / nice, nice agio, nice air /  Zostaw komentarz
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Nice Agio – uniwersalny pilot do sterowania inteligentnym
domem

Xiaomi wysyła swój sprzęt do miasta opanowanego przez
koronawirus

Nice Air – steruj roletami za pomocą gestów

Google ma pomysł na uzależnienie od smartfona – oto koperta
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Nice Air – steruj roletami za pomocą gestów
Zostaw komentarz

Automatyzacja rolet jest bardzo wygodna. Nie musimy czekać minuty, czy dwóch,
żeby rolety zjechały na dół, a później ruszyć do kolejnych. Zrobią to automatycznie.

Nowym urządzeniem, które jest do tego zaprojektowane jest naścienny pilot...
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CES 2020: Grupa Nice pokazała swój ekosystem
inteligentnego domu

Zostaw komentarz

Firma Nice to włoska grupa, która zajmuje się w tworzeniem rozwiązań dla
inteligentnych domów oraz automatyką domową. W tym roku debiutowała na CES

2020 i pokazała na nim całą gamę produktów, które cieszyły się...
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