Jeden ovladač
pro celý váš dům

Filmový archív
v každé televizi

Hudba
j
v každém p
pokoji

Zpříjemněte
a zjednodušte
j
si život
Zahoďte všechny své ovladače, stačí jeden
Pusťte si film z DVD jedním tlačítkem
Prohlížejte si internet v televizi
Zhasněte světlo z pohovky
Zaposlouchejte se
v koupelně do své
oblíbené hudby

www.control4.cz

Pohodlné
Komfortní a úsporné
ovládání osvětlení
p y
řízení teploty

Ochrana
a bezpečí

Každý den jednoduše
Vyberte si film ze svého archívu pohodlně
na televizi
Snadno nastavte topení, chlazení,
klimatizaci na televizi či dotykovém panelu
Pusťte si hudbu ze své sbírky kdekoli
v domě
Používejte ovládání, které máte
nejraději – ať již jde o iPhone, iPad či
dálkový ovladač
Včas se dozvíte o poruše ledničky nebo
topení
Ušetřete inteligentním ovládáním
klimatizace, větrání a topení
Nechte zapnout noční světlo, když vstanete
z postele

www.control4.cz

Vypněte celý dům a zabezpečte ho jedním
tlačítkem
Přehledné zobrazení stavu domu na televizi
Zkontrolujte děti u bazénu – živý obraz
z kamer v televizi či na iPadu
Nechte se upozornit, když se blíží auto
k vašemu domu
Při dešti se vaše střešní okna automaticky
zavřou
Podívejte se na svou návštěvu v televizi,
dříve než ji pustíte do domu
Vzdáleně si můžete ověřit, že je doma vše
v pořádku
Po vašem odchodu z domu
robotický vysavač sám uklidí

Ať stavíte nový, nebo vybavujete již existující dům, Control4 má pro vás řešení.
Základní sestava
Ovládá TV, DVD, satelit a další
Hudební přehrávač
Internetová
Inte
rádia
Ovladač s displejem
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od 3 350 Kč

Přidejte další
hudební zónu

od 4 900 Kč

+

Přidejte přístup ke
svému digitálnímu
archívu filmů

+

+

Přidejte archív
všech svých
DVD/Blu-ray disků

PH

od 5 000 Kč

www.control4.cz

Přidejte
ovládání topení
či klimatizace

Přid
Přidejte
ovládání světel

od 15 500 Kč

od 79 300 Kč

Spolupracuje s vašimi stávajícími
technologiemi: KNX/EIB, INELS,
FOXTROT, Moeller XComfort,
BTicino MyHome, Somfy, AMiT,
DSC, Paradox a další.

Meteorologická
stanice vám řekne
počasí na vaší
zahradě

Chcete se dozvědět více?
Filmy, vzorová řešení
a katalog produktů na
www.control4.cz

Kontaktujte nás

Poslouchejte v zahradě či
u bazénu svoji oblíbenou
hudbu či rádiovou stanici.

www.control4.cz

Možnost bezdrátového řešení

