Nebývale Intuitivní Neuvěřitelně Atraktivní

Nina & Nina Timer

Dvojitá přitažlivost

Krásná a intuitivní,
s funkcí spínacích hodin či bez...

Stačí přirozený pohyb, při kterém vás vede intuice.
Ovládejte svá zařízení intuitivně a bez přemýšlení.
Užívejte si radost z komfortu!

Somfy odhaluje novou dimenzi ovládání – Nina.
Dva chytré a intuitivní dálkové ovladače s dotykovým displejem
jsou přirozeným prodloužením vaší ruky.
Ovládání domácnosti nikdy nebylo hravější a jednodušší.
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přirozeně atraktivní
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Ovladač Nina

dokonale instinktivní
Nebývale intuitivní
Jednoduchým dotykem na displeji můžete vybírat, ovládat, integrovat, ukládat
a polohovat všechna zařízení ve vaší domácnosti. Pouhým gestem můžete vše nastavit
do požadované polohy s milimetrovou přesností.

Neuvěřitelně atraktivní
Je jako logická součást vašeho života. Elegantní a praktický
ovladač s ergonomickým tvarem, příjemný na dotek.
Designový doplněk, který je v dokonalé harmonii s vaším interiérem.
Přizpůsobte jeho vzhled vašim přáním: zvolte si materiál i stylový odstín.
Nina je přesně taková, jakou ji chcete mít.
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Lehce zatáhnout venkovní
rolety v kuchyni, vysunout markýzu
na terase, otevřít a zavřít vjezdovou
bránu… Každodenní činnosti zvládnete
snadno a elegantně!
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Ovladač Nina Timer
intuitivní doplněk

Nový způsob, jak vnést harmonii do vašeho každodenního života.
Protože každý den je jiný, nechte ovladač Nina Timer, ať se o vše postará.
Nastavte si svůj životní rytmus – tolik scénářů typu „práce“,
„děti“, „prázdniny“, kolik jen potřebujete, a užívejte si příjemný pocit klidu.

… Nina Timer se o vás postará.
Nina Timer v režimu „na výšku“
Nechte se vést dotykovou obrazovkou, díky níž můžete ovládat
vaše zařízení a naprogramovat své typické dny.
	Zkoušíte se svou rodinou novou videohru, ale na obrazovce
vás ruší odraz světel? Stačí držet ovladač Nina Timer v ruce
a lehce s ní mávnout dolů a funkce ovládání pohybem
automaticky stáhne žaluzie.

Nina Timer v režimu „na šířku“
Nechte ovladači Nina Timer řídit váš domov podle vámi
naprogramovaných aktivit. Během okamžiku můžete
zkontrolovat, jaké automatizované akce během dne a dokonce
i během celého týdne následují.
	Změnil se váš harmonogram? Chcete si přispat?
V režimu na výšku i na šířku můžete kdykoli převzít
kontrolu nad automatickými akcemi, třeba je
pozastavit, zrušit nebo upravit.
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Zimní pondělí?
Rolety se vytáhnou v osm hodin
ráno a postupně nechají pronikat
do místnosti denní světlo, které
se postará o vaše příjemné probuzení.
V půl osmé večer se rozsvítí světla
v obývacím pokoji a zatáhnou se rolety
i markýza, aby v domě bylo
příjemně a teplo.
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Nina & Nina Timer

přirozené
Intuitivní a snadné párování,
přizpůsobení i ovládání
Ovládání různých zařízení
samostatně nebo ve skupinách

Přizpůsobení rozhraní vašim potřebám
• Nakonfigurujte si zařízení podle svých potřeb
• Určete a pojmenujte si jednotlivé místnosti
• Pojmenujte si scénáře

Nina, dálkový dotykový ovladač pro zařízení
vaší domácnosti.

Přesné ovládání
• Stačí jeden pohyb ruky a dáte pokyn
k vytáhnutí, nebo postupnému stáhnutí
zařízení.
• Na displeji se ukáže přesná pozice, v níž
se zařízení právě nachází.

Vytvoření automatických scénářů
Pouze několik kliknutí a naprogramujete
si své životní rytmy
• S ovladačem Nina se jejich aktivace
provádí ručně.
• S ovladačem Nina Timer se spustí automaticky
v nastavený čas, nebo při západu slunce.
Kdykoli však můžete převzít kontrolu a přejít
i na ruční ovládání.
Nina Timer, má všechny výhody ovladače Nina
+ přináší funkci spínacích hodin.
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Bez baterií, ovladač řady Nina vás nikdy nezklame a je vždy
po ruce. Vyjměte ho z nabíjecí stanice a po použití ho vraťte
zpět k dobíjení.

Přirozené
ovládání: kouzlo
pohybu
Co byste řekli na to, kdyby
Somfy posunulo hranice dokonalých
pohybů v ovládání pohybem?
Elegantní a snadné ovládání,
aniž byste museli vstoupit do
uživatelského rozhraní.
Ikonu ovládání pohybem najdete
uprostřed domácí obrazovky
ovladačů Nina a Nina Timer.
Stačí jen stisknout tlačítko
a mávnout rukou nahoru či dolů
a vámi vybrané zařízení se
vytáhne či zatáhne.
Váš domov je kouzelný!
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Snadno

přizpůsobitelný vzhled
Řada ovladačů Nina je vyvinuta tak, aby splňovala
vaše potřeby
Žaluzie, rolety, garážová vrata, vjezdové brány, světla, bezpečnostní
systém, okna Velux, pergoly... Dálkové ovladače Nina rozpoznají
všechna vaše zařízení v domě a umožní vám je nastavit a ovládat.
Díky tomu budete mít doma maximální pohodlí.
Řada ovladčů Nina využívá technologii io-homecontrol®, která zajistí
zpětnou odezvu, větší bezpečnost a vyšší výkon.

Modrá
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Fialová

Zelená

io-homecontrol®

Řada ovladačů Nina
přichází s nejmodernější
technologií
Nejlepší multi-brand
bezdrátová technologie
Vysoce zabezpečený
rádiový protokol
(šifrovaný systémový klíč
unikátní pouze pro
vaši instalaci)
Inteligentní dálkově
ovládaná technologie
(údaje o stavu a pozici
zařízení v reálném čase)

Nina
Až 60 různých zařízení
Až 30 skupin
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tel.: +420 273 139 139
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