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Mamy bardzo dobre wieści dotyczące FIBARO! Firma poinformowała, że wypuszcza nową bramkę – FIBARO Home Center 3 Lite, która ma być tańszą alternatywą dla
HC3.

Główną zaletą bramki będzie jej cena, ma ona wynosić jedynie 599 złotych. Za pomocą niskiej ceny FIBARO chce trafić do właścicieli mieszkań oraz mniejszych domów,
zmniejszając granicę wejścia.

FIBARO Home Center 3 Lite
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Zawsze jest jednak coś za coś. Nowa centrala jest znacznie słabsza od HC3 pod praktycznie każdym względem i zanim pobiegniecie do sklepu ją kupić warto jest spojrzeć na
zestawienie różnic:

FIBARO HC3 vs FIBARO HC3 Lite

Poza oczywistymi różnicami jak mniejsza ilość ram, czy pamięci rzucają się w oczy takie informacje jak maksymalna ilość 20 scen, czy wyłącznie 5 pluginów i 10 quick app, czy
wsparcie tylko dla jednej kamery IP. Tym samym centrala z czasem może stać się zbyt mała i to szybciej niż myślimy.

Wydaje się jednak dobrym wyborem, gdy nie jesteśmy pewni i chcemy spróbować systemu. Wtedy zamiast wydawać ponad 2 000 złotych możemy to zrobić w cenie
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Wydaje się jednak dobrym wyborem, gdy nie jesteśmy pewni i chcemy spróbować systemu. Wtedy zamiast wydawać ponad 2 000 złotych możemy to zrobić w cenie
niecałych 600 złotych.

HC3L i EKOSYSTEM Nice

Home Center 3 Lite umożliwia połączenie z wybranymi produktami firmy Nice za pomocą urządzenia BiDi-ZWave. Kompatybilność wsteczna interfejsu BiDi-ZWave ze
wszystkimi centralami FIBARO oraz możliwość instalacji w bardzo dużej liczbie sterowników bram i drzwi Nice, pozwalają nie tylko na jego wykorzystanie w już zrealizowanych
systemach, ale także 

na wspólną sprzedaż produktów FIBARO i Nice.

Źródło i zdjęcia: Informacja Prasowa

Ariel

Kompletnie zwariowany na punkcie smart. Jeśli tylko pojawi się coś nowego, to koniecznie musi to dostać w swoje ręce i przetestować. Lubi rozwiązania,
które się sprawdzają, i nie znosi bezużytecznych gadżetów. Jego marzeniem jest zbudować najlepszy portal z obszaru smart w Polsce (a później na
świecie i Marsie w 2025).
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FIBARO Smoke Sensor – recenzja czujnika dymu
0 Komentarzy

FIBARO Smoke Sensor to czujnik, który musi posiadać każdy pasjonat Smart Home z
dziedziny Z-Wave. Ale nie tylko, bo Babci też go możecie kupić. Dlaczego?

Sprawdźcie :)
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FIBARO Walli z nowym kolorem
0 Komentarzy

Jeśli lubicie ładne produkty Smart Home to mamy dla Was dobrą wiadomość.
FIBARO wypuściło swoją serię Walli w czarnym kolorze! Zobaczcie jak wyglądają w

galerii poniżej.
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