TaHoma switch

Skab et intelligent hjem med Somfy TaHoma switch
Et enkelt tryk på din intelligente fjernstyring eller i appen lukker og slukker alle dine intelligente
hjemmeenheder som f.eks. markiser, persienner og lamper, når du forlader huset om morgenen.
Og du kan åbne og tænde det hele igen, når du vender hjem.
Det er også muligt at betjene dine enheder med en kompatibel stemmeassistent. TaHoma er nem at
installere og betjene.

Du kan styre dine enheder med TaHoma på 3 måder

TaHoma switch: Start dine mest populære daglige rutiner med et enkelt tryk takket
være 2 redigerbare scenariestartknapper.

TaHoma app’en: Betjen dit intelligente hjemmesystem fra din smartphone, hvad enten
du er hjemme eller ude. Du kan også betjene det uden at tænke over det vha.
tidsprogrammeringsfunktionen eller en sensor

Stemmeassistent: Betjen dine intelligente hjemmeprodukter med en kompatibel
stemmeassistent.

Et smart hjem starter med Somfy!

TaHoma switch pris: 1.499 kr.

Fra smarte produkter til hjemmeautomatisering med TaHoma
- Med et enkelt tryk på en knap eller kontrol via app’en samt mulighed for stemmestyring tilbyder
TaHoma® switch en brugervenlig løsning til smarte hjem.
- TaHoma® switch styrer vigtige funktioner fra Somfy i dit hjem såvel som større partnerenheder til
hjemmet (markiser, persienner, garageporte, porte, vinduer, varme, belysning, kameraer, alarmsystemer
og mere). Dette giver øget sikkerhed, højere energieffektivitet og forbedret komfort hver dag, hele året
rundt.
- Let at placere, da den opretter forbindelse til dit wifi-netværk, hvilket betyder, at du kan placere den, hvor
du vil.
- TaHoma® switch er kompatibel med Google Assistant, Amazon Alexa og Apple HomeKit, som forbedrer
brugeroplevelsen med stemmestyring.

TaHoma® switch med ny intuitiv app
- Styr dit smarte hjem komfortabelt med den nye intuitive app på din smartphone eller på din tablet. Eller
programmér dine to yndlingsscenarier på de to knapper øverst på boksen for nem betjening - ét tryk og se
magien ske.
Vælg mellem manuelle scenarier, planlagt eller avanceret, og lad dit hjem tage sig af sig selv.
Fordele ved et smart hjem
- Idéen med et smart hjem er at gøre livet lettere for dig. Du frigør tid i hverdagen takket være enkle,
brugervenlige funktioner, der er tilpasset dit liv.
- Styr din solafskærmning for at få bedre energieffektivitet og indendørs komfort i hjemmet. Brug smarte
sensorer til TaHoma® switch, der automatisk styrer screens og markiser i henhold til sollysets intensitet.
- Føj kameraer og sensorer til din TaHoma® switch, så du får advarsler, hvis der sker noget. Tag kontrol over
dit hjem for øget sikkerhed og sikkerhed for familien!
- Brug din smartphone (iOS og Android) eller tablet til at tilføje produkter og til at kontrollere og
administrere dit smarte hjem.
- Installer nemt nye produkter via app’en, og opret scenarier, der forenkler hverdagen for dig og din familie.
Kompatibel med

