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Intuicyjne działanie, instynktowne sterowanie,  

koncentracja na rzeczach niezbędnych.

Somfy odkrywa nowy  

wymiar sterowania
Spersonalizowane, zdalne sterowanie za pomocą ekranu 

dotykowego, który umożliwia łatwą obsługę, zapewnia nową 

jakość i komfort użytkowania.

Piękna i intuicyjna kwintesencja sterowania
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Intuicyjne 
działanie 

Sterowanie różnymi urządzeniami,
indywidualnie i grupami.

Spersonalizowany interfejs 
skonfigurowany zgodnie z potrzebami  

Twojego domu. Wystarczy zidentyfikować  
i nazwać pomieszczenia. 

Precyzyjne sterowanie  
Pozwala jednym ruchem ręki podnosić/
obniżać/zatrzymywać osłony. Grafika na 

ekranie wizualizuje umieszczenie sprzętu.

Tworzenie automatycznych scenariuszy 
np. „wychodzę z domu” (zamknąć okiennice, 

wyłączyć światła i włączyć alarm).
Za pomocą kilku kliknięć zaprogramuj 

indywidualny scenariusz.

Naturalne  
sterowanie 

Po zaprogramowaniu ustawień 
interfejsu, wystarczy dotknąć 

ekran przez 2 sekundy, aby móc 
sterować wybranym urządzeniem.

Jednym ruchem ręki 
zarządzasz swoim domem.

Naturalnie

intuicyjna
Niczym naturalne przedłużenie Twojej dłoni…

Korzystając z ekranu dotykowego możesz wybierać, sterować, integrować, 

zapamiętywać i ustawiać wszystkie urządzenia w domu.

Jednym ruchem i bez wysiłku możesz precyzyjnie opuścić do połowy rolety 

w sypialni, zmienić ustawienie pozycji żaluzji, w pełni rozwinąć markizy na 

tarasie czy też zamknąć lub otworzyć bramę.

Wszystko zależy od Twojej inwencji i wyobraźni.
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W doskonałej harmonii z Twoim wnętrzem…

Elegancka Nina dzięki swojemu ergonomicznemu kształtowi  

jest idealnie dopasowana do Twojej dłoni.

Dizajnerskie urządzenie można dodatkowo personalizować wybierając  

jedną z pośród 4 opcji materiałów, z których wykonano obudowę.

Nina jest zawsze pod ręką. Dla Ciebie.

Wystarczy zdjąć ją z ładowarki i odłożyć z powrotem po użyciu,  

aby doładować.

Naturalnie

atrakcyjna
R E W E L A C Y J N E  U R Z Ą D Z E N I E
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io-homecontrol®

Najnowsza  
technologia  
podstawą  

działania Niny

Najlepsza wielomarkowa  
technologia bezprzewodowa

Protokół radiowy  
o wysokim poziomie zabezpieczeń 

(niepowtarzalny klucz szyfrowania  
dla danej instalacji)

Inteligentne zdalne sterowanie
(informacja zwrotna na temat działania 

urządzeń w czasie rzeczywistym)

adaptacji
Nina stale ewoluuje, aby sprostać Twoim potrzebom...

Rolety, okiennice, drzwi garażowe, bramy, oświetlenie, alarmy,  

okna połaciowe, pergole…

Nowoczesna Nina rozróżnia Twoje urządzenia, pozwala na ich  

regulację i steruje nimi zapewniając najwyższy komfort w Twoim domu.  

Urządzenie wykorzystuje technologię io-homecontrol®, która podnosi 

wydajność i wygodę użytkowania.

Łatwa do
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wersja z możliwością  
programowania czasowego

Wkrótce dostępna

szczegółowo
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Technologia io-homecontrol®:
Informacja zwrotna w czasie rzeczywistym

Ustawienia:
Liczba urządzeń: maks. 60
Liczba grup: maks. 30

NINA PODSTAWA KABEL ZASILANIA

Wykorzystaj maksymalnie wszystkie funkcje Nina Timer, w tym dodatkową funkcję
 „programowania godzinowego”.

Instrukcja Obsługi do ściągnięcia
na www.somfy.info

Skórzano- 
koniakowa

Niebieska Fioletowa Zielona



Somfy Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34J
03-228 Warszawa
T: 0801 377 199*
F: +48 22 509 53 01
www.somfy.com
biuro@somfy.pl

*opłata jak za połaczenie loklane
©
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