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Vítejte do chytrého domu
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Jak čím dál chytřejší elektronika hraje hlavní roli v našich každodenních životech, jeden 

by čekal, že vše bude snazší. Ale s příliš mnoha technologiemi a formáty (Bluray, MP3, 

MWV, HD, HD, iCokoli, co-jen-přijde-příště) – věci se naopak komplikují, místo aby se 

zjednodušili. Nebyl by život jednodušší, kdyby vše spolupracovalo?

Control4 je tu pro vás, aby ovládání zjednodušilo a zpříjemnilo váš každodenní život.

Průměrná domácnost 

má více než 20 

elektronických  

zařízení. Použijte na 

ně jediný ovladač!



Představte si, že jedním dotykem pustíte 

film, necháte zatáhnout žaluzie a obklopí 

vás prostorový zvuk žádané hlasitosti. 

Po západu slunce se automaticky zapne 

venkovní osvětlení. A celý dům se v 11 

večer zamkne. Automaticky.

Spěcháte s dětmi do školy. Až se 

dostanete do kanceláře, nejste si 

jisti “Zavřel jsem garážová vrata?”. 

Zkontrolujete to ze svého telefonu, stejně 

jako kamery kolem domu a ztracená 

pohoda je zpět.

Dnes je už snadné chovat se zodpovědně 

vůči naší planetě a přitom mít příjemné 

pohodlí. Je snadné ovládat svůj dům a 

šetřit energiemi.

Představte si svůj dům s mozkem. 

Domácí kino – Zjednodušte 

ovládání všech svých AV komponent na 

jediný dálkový ovladač.

Hudba v každém pokoji – Pusťte 

si svou hudbu v jakémkoli formátu 

kdekoli v domě. Kdykoli se vám chce.

Osvětlení – Ušetřete energii a užijte 

si perfektní atmosféru všude. 

Energie – Vytvořte si pohodlnější a 

úspornější dům. Šetřite planetu.

Mobilní přístup – Užívejte si 

ovládání svého domova odkudkoli – přes 

internet či z mobilního telefonu.

Bezpečí – Vyzkoušejte si klid mysli, 

který vám přinese rozšíření vašeho 

zabezpečení.
S Control4 je snadné navrhnout 
vámi vysněné ovládání domu za 
velmi rozumné peníze. 

Nabízíme množství intuitivních 
ovládacích prvků pro řízení vašeho 
domu – dálkový ovladač, dotykové 
panely do zdi, na stůl a přenosné 
či tlačítka. Dokonce i váš iPhone 
nebo iPad můžete použít jako 
ovladač.

www.control4.cz


