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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 od Nice – Nice Air.

Nice Air to naścienny, bezdotykowy pilot który reaguje na ruch. Wystarczy, że machniecie przed nim ręką w odpowiednią stronę i rolety zaczną same zjeżdżać. Machniecie
ponownie, rolety się zatrzymają bądź podniosą do góry. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą ciągle trzymać przycisku opuszczania lub zjeżdżania rolet.

Nice Air współpracuje nie tylko z roletami, ale również z żaluzjami i markizami. Jest to dobre rozwiązanie nie tylko do domu, ale też do szpitala, restauracji, czy warsztatu
samochodowego. Wszędzie tam, gdzie mamy założone rękawiczki lub nie możemy używać rąk i panele dotykowe nie zadziałają, Nice Air da radę.
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Nice Air – steruj roletami za pomocą gestów
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Nice Air działają na baterie, więc będziecie mogli go umieścić w dowolnym miejscu w domu. Pilot steruje jednym urządzeniem, lub całą grupą urządzeń. Oznacza to, że
możecie w nim zaprogramować, aby jednym ruchem np. zamykał wszystkie rolety. Poza tym urządzenie jest ładne i nowoczesne, więc podkreśli nowoczesność Waszego
domu.

Źródło: Informacja prasowa Nice

Facebook Twitter

POWIĄZANE POSTY

SmartMe to Twoje miejsce w świecie Smart. Portal

SMARTME

news

NA SKRÓTY

Nice Air – steruj roletami za pomocą gestów

BĄDŹ NA CZASIE

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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