
OFERTA PRODUKTOWA

przy pomocy pilota !Remote mo"na kontrolowa# 
wszystkie urz$dzenia oparte o technologi% !WiFi: 
bramy, rolety, o&wietlenie czy inne urz$dzenia 
elektryczne

!Remote wykorzystuje technologie kryptogra- 
'czne stosowane w bankowo&ci, wielokrotnie 
bardziej skuteczne od stosowanych obecnie

w przypadku zagubienia lub kradzie"y pilota, 
natychmiast mo"na usun$# jego dost%p przy 
pomocy aplikacji

!Remote mo"na skon'gurowa# i po($czy# z urz$- 
dzeniami przy pomocy tej samej aplikacji, której 
u"ywa si% do sterowania innymi urz$dzeniami wBox

!Remote posiada mo"liwo&# (adowania (zwyk($ 
(adowark$ do smartfona)

pilota mo"na aktualizowa# (wraz z aktualizacjami 
producent dodaje nowe funkcje i wprowadza 
ulepszenia - s$ one dost%pne zawsze za darmo) 

KONTROLUJ URZ)DZENIA ZA POMOC) PILOTA

!Remote to pierwszy pilot czwartej generacji. 
Przy jego pomocy mo"na sterowa# wszystkimi 
urz$dzeniami w domu i ogrodzie. Kon'gurowny              
z aplikacji, (adowany jak smartfon. Po prostu smart.

dzi%ki sprz%"eniu haptycznemu oraz dwukierun-
kowej komunikacji pilot sygnalizuje, czy polecenie 
zosta(o wykonane (np. nie widzi$c rolety, ma si% 
pewno&# "e zosta(a ona zamkni%ta)

dost%pny w dwóch wersjach: Basic i Pro (wersja Pro 
posiada eleganckie, metalowe wyko*czenie, wersja 
Basic z powodzeniem sprawdza si% jako zapasowy 
pilot - równie" ze wzgl%du na ni"sz$ cen%)

39 mm

72
 m

m
bezpiecze*stwomicroWiFio&wietlenie w($cz/wy($cz gara"okna i drzwibateryjne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GDY ROZ+ADUJE CI SI, TELEFON, MINIATUROWY PILOT ZAWSZE JEST POD R,K)

wysokiej jako&ci tworzywo ABS, 
w wersji PRO metalowe elementy

72 x 39 x 13 mm

4 dioda LED RGB

tak

2.4GHz

z potwierdzeniem, szyfrowana

obudowa

ilo"# przycisków

ilo"# obs$ugiwanych urz%dze&

sygnalizacja

sprz'(enie haptyczne

zasilaniewymiary

cz'stotliwo"# transmisji

transmisja danych

szyfrowanie: 

zasi'g 

$adowanie

temperatura pracy

protokó$ transmisji

standardowa (adowarka microUSB 
5V (nie do($czona)

µWiFi

od 0 do + 40°C

do 100 m w terenie otwartym, 
do 40 m w budynkach (zale"y od 

konstrukcji i ukszta(towania terenu)

p%k kluczy 512 bitowych, z wykorzystaniem krzywych eliptycznych i negocjacj$ klucza przy ka"dej transmisji

czas pracy na
pojedynczym $adowaniu 2 lata

akumulator litowo-polimerowy

podstawowe cechy

cechy )zyczne urz%dzenia

w$a"ciwo"ci komunikacyjne

do 30

Urz$dzenia zwi$zane z bezpiecze*stwem i kon- 
trol$ dost%pu

bezpiecze*stwo

okna i drzwi
Produkty do u"ytku przy wspó(pracy z oknami             
i drzwiami

gara"
Produkty do wykorzystania w gara"ach i par- 
kingach

microWiFi
Urz$dzenia wykorzystuj$ce bezprzewodow$ 
komunikacj% microWiFi

o&wietlenie Produkty zwi$zane z o&wietleniem

Urz$dzenia pozwalaj$ce w($czy# i wy($czy# 
odbiorniki

w($cz/wy($cz

Urz$dzenia dzia(aj$ce na bateriebateryjne

bezpiecze*stwomicroWiFio&wietlenie w($cz/wy($cz gara"okna i drzwibateryjne

dost'pne warianty:

wyko&czenie:

Basic Black Pro Black Pro WhiteBasic White

plastikowe plastikowe metalowe metalowe


