Situo io
A S O M F Y B E M U TATJ A Ú J TÁV IR Á N Y Í T Ó I T

Játsszon a színekkel!
Találja meg kedvenc távirányítóját...

1 és 5 csatornás io távvezérlők
Színesben szebb a világ!
Situo io távirányítók
1-csatornás vagy 5-csatornás
IIdeális árnyékolók és redőnyök egyéni,vagy
csoportos működtetéséhez. A távirányító alkalmas világításvezérlésre is.
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Situo Variation io görgős távirányítók
1-csatornás vagy 5-csatornás
A görgős gombnak köszönhetően a Situo Variation io
távirányítóval pontosan be lehet állítani a zsaluzia,
vagy reluxa lamelláinak dőlésszögét. Annyi fényt
enged be a szobába, amennyit szeretne.
A távirányító alkalmas belső árnyékolók, kültéri
árnyékolók vezérlésére és világításvezérlésre is.
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Auto/Manu funkció
választhat
az automatikus és kézi
üzemmód közül

MODE 1

A "my" funkciónak köszönhetően elmentheti az
árnyékolón leginkább használt köztes pozíciót, amelyet
később egyetlen gombnyomásra előhívhat!

Bármelyik helyiségben használja is, nem fogja elhagyni
a távirányítót, hiszen a fali rögzítőnek köszönhetően
mindig a motorizált árnyékoló közelében lesz.

A görgős gombbal egyszerűen és pontosan
állíthatja be az árnyékoló lamelláinak dőlésszögét.
Csak a Somfy-nál!

Találjon rá kedvencére...
...a Situo színei közül!
A Situo io távirányítócsalád új kollekciója színt hoz otthonába.
Válassza a minimalista stílushoz illeszkedő PURE kivitelt, vagy a műszaki technológiai
minőséget kívülről is sugárzó TITANE változatot!
A fémes narancs és zöld színű távirányítók illeszkednek a modern kori divathoz.
Bármelyik távirányítónk is nyerje el tetszését, biztosíthatjuk, hogy nemcsak a beltéri
környezethet illeszkednek ezek a távvezérlők, hanem egyszerű működtetésük révén
kényelmessé teszik mindennapjait.
A távirányító hátlapja ergonomikus kialakítású, kellemes tapintású, csúszásgátló

io-homecontrol®:
- rádiós protokoll
- vezeték nélküli megoldás
- 128 bites titkosítás
- kétirányú kommunikáció
- valós idejű visszajelzés

anyaggal borított.
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Metal Orange

Dinamizmus, melegség,
“életerő”!
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