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Kiedy kupujesz telewizor, oczekujesz e otrzy-
masz go razem z pilotem, prawda? Twój sa-
mochód wy cza wiat a gdy z niego wysia-
dasz, wi c dlaczego nie mia by  mie  takiej 
samej funkcji w domu? Z przyst pn  auto-
matyk  domow  DOBISS nie b dziesz musia
stale wy cza  wszystkich wiate  przed wyj-
ciem z domu. Z DOBISS AMBIANCE PRO, 

przy ma ym zaanga owaniu, mo esz cieszy
si  znacznie wi kszym komfortem ka dego 
dnia, jak w inteligentnym domu, oraz kontro-
lowa  wszystko zaledwie naci ni ciem przy-
cisku. DOBISS AMBIANCE PRO – to automa-
tyka domowa, na któr  Ci  sta . To system tak 
przyjazny u ytkownikowi, e b dziesz w stanie 
cieszy  si  w pe ni wszystkimi jego zaletami 

od samego pocz tku. Nie nadwyr y Twojego 
bud etu, a je li zechcesz, mo esz te  dodawa
wi cej funkcji, w dowolnym momencie.

Mo liwo ci DOBISS
O wietlenie! Inteligentny dom zaczyna si

od inteligentnego o wietlenia. Dzi ki systemo-
wi DOBISS optymalnie kontrolujesz o wietle-
nie. Nie musisz z wyprzedzeniem decydowa ,
który przycisk odpowiada której lampie, po-
niewa  zawsze, w dowolnym momencie, mo -
na dokona  zmian. 

Rolety i aluzje! Pod czenie rolet lub kolek-
torów s onecznych pod w asny system automa-
tyki domowej, nie jest ju  problemem i u atwia 
ycie. W ten sposób mo na je kontrolowa  do-

wolnym przyciskiem w domu. 
Wentylacja! Po egnaj si  ze le wentylowa-

n azienk : kiedy zapalisz wiat o, wenty-
lacja w czy si  automatycznie. Mimo trybu 
automatycznego, mo esz zawsze ingerowa
w ustawienia i regulowa  j  osobi cie. System 
DOBISS optymalizuje te  funkcjonowanie 
Kontrolowanej Wentylacji Mechanicznej typu 
C lub D. 

Scenariusze! Siadasz wygodnie w swoim fo-
telu po przepysznym posi ku i zasuwasz rolety, 
w czasz ogrzewanie i wiat a. Wszystko to ro-
bisz za pomoc  smartfona lub tabletu. 

Intuicyjne sterowanie! Przyjazny intuicyj-
ny panel dotykowy, którego ekran ma 12 przy-
cisków, ka dy ze spersonalizowanym tekstem 
i dwoma funkcjami. W ten sposób scentrali-
zowana konfiguracja jest prosta w u yciu dla 
ka dego. 

Bezpiecze stwo! W razie nag ego wypadku 
wystarczy, e naci niesz przycisk alarmowy, 
a wszystkie wiat a (nawet te zewn trzne) za-
czn  miga  jednocze nie! Funkcje, które wy-
bierzesz dzisiaj mo esz potem ponownie kon-
figurowa  i rozwija .
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– komfortowa automatyka domowa dla ka dego bud etu
DOBISS AMBIANCE PRO
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