SA MIRË KUR E DI QË NË SHTËPI
ÇDO GJË ËSHTË NË RREGULL
Me këtë Aplikacion, gjithmonë keni çdo gjë
nën kontroll - madje edhe kur jeni në lëvizje

I lehtë dhe intuitiv, Aplikacionin NEA SMART 2.0 mund ta gjeni për iOS dhe
Android.
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NDJESI E MIRË GJITHANDEJ
Me NEA SMART 2.0 dhe ngrohjen tuaj nën dysheme

Zbuloni NEA SMART 2.0, sistemin e kontrollit individual për çdo dhomë që ofron
momente të veçanta komforti me funksionet e tij inteligjente

Funksionim intuitiv i vetë pajisjes,
përmes aplikacionit ose kontrollit me
zë nga Amazon Alexa

NDJEHUNI
SI NË SHTËPI,
NE GJENDEMI
KUDO MIRË
Me sistemin e përgjithshëm të kordinuar në
mënyrë të përkryer nga REHAU, i përbërë nga
ngrohja nën dysheme, kontrolli dhe aplikacioni,
gjithmonë do të shijoni klimën tuaj të përkryer
që ju bën të ndiheni mirë

Optikë me cilësi të lartë, dizajn
elegant në versione ngjyrash
tërheqëse të zezë dhe të bardhë,
opsionale me një kornizë drite të
ndriçuar në mënyrë të fshehur

Falë teknologjisë së Geofencing,
ngrohja është e mundur vetëm kur
jeni në shtëpi ose rrugës për atje

Kursim i energjisë deri në 20%
falë funksioneve inteligjente.

Përshtatur në mënyrë të
përsosur për rinovim falë
teknologjisë me valë krejtësisht
pa asnjë papastërti dhe ndotje

Gjithmonë temperatura e duhur përmes
rregullimit automatik sipas dëshirës tuaj të
përdorimit, madje edhe me funksion ftohjeje

