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SDÍLEJTE

SYSTÉM XCOMFORT

Ovládat veškerou multimediální domácí
zábavu lze pomocí jediného dotyku

C

hytrá domácnost, kde je zabudovaná domácí automatizace,
vám ušetří čas a nabídne naprostý komfort. Pro spuštění filmu totiž stačí na iPadu stisknout ikonu kino
a procesy se automaticky spustí. Pomocí chytré elektroinstalace jsou z jednoho úložiště k dispozici rodinné fotografie, videa, oblíbená hudba, film
i prostorový zvuk. Pustit si je můžete
v libovolné místnosti domu nebo zahrady. Televizní kanály nebo satelitní
programy vybíráte pomocí ikonek. Díky multifunkčním tlačítkům můžete
jedním stiskem spustit přehrávání vašeho oblíbeného filmu, zároveň se ztlumí osvětlení v místnosti, případně se
zatemní žaluzie a zesilovač nastaví
zvuk na požadovanou hlasitost. Placené satelitní kanály se dají sledovat
na libovolné televizi v domě, pouze

s jednou satelitní kartou. I poslech
hudby je v chytrém domě zábava. Systém pro ozvučení více místností nebo
celého domu multiroom audio totiž
umožňuje v různých místnostech poslouchat buď stejnou, nebo různou
hudbu. V chytré domácnosti je vše na
dosah jediného dotyku.

SDÍLEJTE – máte v telefonu stažený
nový film nebo přišla návštěva a chce
poslouchat svoji oblíbenou hudbu? Žádný
problém, s LEOWE můžete nový film či
hudbu pustit na libovolném LEOWE
zařízení. BASYS, INSIGHT HOME
SYSTÉM xCOMFORT je moderní
bezdrátová elektroinstalace, se kterou
získáte všechny výhody bydlení
21. století. Montáž bezdrátové

elektroinstalace xComfort navíc zabere
minimum času v porovnání s klasickou
elektroinstalací. Díky systému xComfortu
je stavba nového domu nebo
rekonstrukce doslova hračkou.
EATON, xCOMFORT
I VAŘENÍ MŮŽE BÝT ZÁBAVA s použitím
systému inteligentní elektroinstalace
iNELS. Jediným dotykem na iPadu
můžete zapnout domácí spotřebiče
a pustit si oblíbenou hudbu. iNELS
LOEWE INDIVIDUAL vám umožňuje
sdílet na ostatních LOEWE televizích
například placené satelitní kanály.
Sledujete na HBO premiérový film
v televizi v obývacím pokoji. Pak jej
můžete pohodlně dosledovat v ložnici,
i když předplacenou kartu máte pouze
v jedné místnosti. BASYS,
INSIGHT HOME, iNELS
VŠECHNA ZAŘÍZENÍ Bang & Olufsen
můžete ovládat pomocí chytrého telefonu.
Zapomeňte na hromadu dálkových
ovladačů. A navíc si můžete svou
oblíbenou hudbu nebo film, který máte ve
svém telefonu nebo tabletu, pustit do
libovolného zařízení. BANG & OLUFSEN

LOEWE
INDIVIDUAL
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VŠECHNA ZAŘÍZENÍ BANG & OLUFSEN

KOMFORT ZNAMENÁ ZÁBAVU

KOMFORT znamená zábavu
i úsporu drahocenného času.
Se systémem iNELS můžete
celou domácnost ovládat
pomocí jediného dotyku na
tabletu nebo chytrém telefonu.
S iNELS jedním tlačítkem
zapnete audiovizuální techniku,
světla i klimatizaci. Navíc za
vás zkontroluje zavřené dveře,
bránu a stáhne žaluzie. iNELS

SYSTÉM INHOME

SYSTÉM INHOME –
kromě kompletní domácí
automatizace můžete
systémem inHome ovládat
audiovizuální techniku
včetně distribuce zvuku
a obrazu v té nejvyšší
kvalitě. Cena systému
inHome je cca 10 % z ceny
nemovitosti. INSIGHT
HOME
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