Lépjen kapcsolatba

otthonával!

Egyedülálló

3 alkalmazás, mely folyamatos kapcsolatot
biztosít otthona berendezéseivel.

Lépjen be az összekapcsolt világba
a Connexoon alkalmazásokkal!
3 alkalmazás, melynek köszönhetően okostelefonjáról otthona
3 területét tarthatja irányítás alatt: az ablakokat és árnyékolókat, a
terasz berendezéseit, illetve a bejáratokat.
3 létfontosságú tényező a távoli vezérlés szempontjából, amelyek
ellenőrzés alatt tartása jobb közérzetet és nyugalmat biztosít.
Egyedülálló, egyszerű és szórakoztató funkciók, melyektől otthona
új életre kel.
Biztonságos, stabil megoldás:
- kétirányú rádiós kommunikáció: valós visszajelzés
- 868-870 MHz tartományban 3 frekvenciasávot használ
- 128 bites titkosítás (mint a bankautomatáknál)

3 könnyen használható alkalmazás
Mindenki számára
elérhető megoldás

io - a rugalmas
megoldás

Könnyen
használható

Töltse le a kívánságának megfelelő alkalmazást!

A kétirányú rádiós io-technológiának köszönhetően később is
igény szerint bővíthető.

Intuitív, okos, szórakoztató. Röviden szólva: halad a korral.

53 190 Ft

ajánlott bruttó fogyasztói ár
(1 Connexoon box + 1 alkalmazás)

Minden egyes Connexoon alkalmazás úgy lett kialakítva, hogy
csupán egyetlen kattintással
egyszerűbbé és szebbé tegye az
életét.

Külön alkalmazás otthona minden egyes életteréhez!

Beprogramozhat forgatókönyveket, hogy milyen időszakokban
van otthon, illetve távol otthonától. Nyugodtan mehet el
hazulról, és bármikor ellenőrizheti háza ablakait és ajtajait,
akárhol is legyen.

Különféle hangulatok létrehozásához, elmentéséhez, illetve
visszajátszásához elég egyetlen
kattintás. Távolról ellenőrizheti a
berendezés állapotát.

+ nyugalom

+ öröm

Kompatibilis az io-homecontrol berendezésekkel
Android- és IOS-alapú okostelefonokhoz

Hogy kellemes legyen hazatérnie, és biztosítsa otthona
védelmét akkor is, ha senki nem
tartózkodik otthon.

+ kényelem

A terasz nyújtotta kényelem művészete
LEGFONTOSABB FUNKCIÓK

Hangulatteremtés

Pillanatfelvétel

A terasz távoli felügyelete

Igazítsa hangulatához a teraszát
és hívja elő később egy mozdulattal!

Okostelefonjával örökítse meg
egy képen kedvenc hangulatait,
majd tárolja el!

Megváltozott az időjárás? Esetleg nem biztos benne, hogy égve
hagyta vagy lekapcsolta-e a
lámpákat? Ellenőrizze és szabályozza a terasz valamennyi berendezését a távolból egyetlen
kattintással!

Otthona életre kel!
OKOSOTTHON ESZKÖZÖK
• Árnyékolók
• Pergolák
• Philips HUE világítótestek
• Zene
• Időjárás-érzékelők
(Sunis Wirefree + Thermis Wirefree)

Hangulatteremtés

Pillanatfelvétel

A terasz távoli felügyelete

Isten hozta idehaza!
LEGFONTOSABB FUNKCIÓK

Üdv itthon!

Hozzáférés ellenőrzése

Nyissa ki a kaput és a garázsajtót, és kapcsolja fel
a lámpákat már mielőtt haza érkezne!

Kezelje a riasztókat, ellenőrizze a hozzáférési pontokat, illetve mozgassa őket távolról, csupán egyetlen kattintással... Így nyugodt lehet, és gondoskodhat otthona biztonságáról akkor is, ha távol van.

Miután beparkolt az autójával, zárjon be mindent
automatikusan. A földrajzi helymeghatározónak
köszönhetően élmény lesz a hazatérés!

Otthona életre kel!
OKOSOTTHON ESZKÖZÖK
• Kapuk
• Garázsajtók
• Bejárati ajtók
• Riasztó
• Philips HUE világítótestek
• Zárak

Lépjen kapcsolatba

otthonával!

Lazuljon!
LEGFONTOSABB FUNKCIÓK

Click & Go

Felvétel indul!

Biztonságos megoldás

Húzza le redőnyeit és aktiválja a
riasztót egyetlen kattintással...
nyugodtan indul a nap!

Állítsa be okosotthona eszközeit
tetszőleges állapotba, mentse
el és hívja elő azokat bármikor.
Az árnyékolók az időjárási körülmények figyelembevételével
energiát is megtakaríthatnak!

Ellenőrizze az árnyékolóit és
mozgassa azokat távolról,
ahogyan csak szeretné.

Otthona életre kel!
24,0°C

OKOSOTTHON ESZKÖZÖK
• Redőnyök
• Belső árnyékolók
• Zsaluziák
• Tetőtéri ablakok
• Somfy mozgás-, füst- és nyitásérzékelők
• Philips HUE világítótestek
• Időjárás-érzékelők
(Sunis Wirefree + Thermis Wirefree)
bedroom’s shutter

living room’s shutter

Lépjen kapcsolatba

otthonával!

A Somfy új, okosotthon megoldásai
sokkal kényelmesebbé teszik házát,
és fokozottabb védelmet biztosítanak
otthonában. Innovációink lényege, hogy
olyan új funkciókat fejlesztünk ki, melyek illeszkednek az életünkben bekövetkező változásokhoz.

Az egész épületet kiszolgáló automatizációs felületet, a Connexoont, valamint a hozzá tartozó 3 alkalmazást (a
Connexoon Window, Access és Terrace)
az otthoni környezethez alakítottuk ki,
hogy egyedi élményeket nyújtson az élet
mozgalmas pillanataiban.

Somfy K

1103 Budapest, Gyömrői út 105.
Magyarország
Tel.: +36 (1) 814 5120
Fax: +36 (1) 814 5121

www.somfy.hu

Apache conseil – Fotók: Fotolia, Sémaphore, Stéphane Rambaud – SOMFY SAS, jegyzett tőke: 20.000.000 euró, RCS Annecy 303.970.230: ©SOMFY.COM160103 – SOMFY K. - KR -2016/03
Az Iphone, Ipad, MacBook és App Store az Apple Inc. bejegyzett védjegyei. A Google PLAY a Google Inc. bejegyzett védjegye.

Az Ön viszonteladó partnere:

