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Somfy przedstawia nowe oblicze 

sterowania 

Nina 

     Piękna i intuicyjna                                   esencja sterowania  
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Naturalnie intuicyjna 

Naturalne przedłużenie twojej dłoni... 
 
Korzystając z ekranu dotykowego możesz wybierać, sterować, 
integrować, zapamiętywać i ustawiać wszystkie urządzenia w 
domu. 
Jednym ruchem i bez wysiłku możesz precyzyjnie opuścić do 
połowy rolety w sypialni, zmienić ustawienie pozycji żaluzji, w 
pełni rozwinąć markizy na tarasie czy też zamknąć lub 
otworzyć bramę. 
 
Wszystko zależy od Twojej inwencji i wyobraźni. 
 
 
 

Nina 
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Intuicyjne Funkcje 
- Sterowanie indywidualne lub grupowe 

- Intuicyjna konfiguracja własnego domu 

- Precyzyjne sterowanie dotykowe 

- Tworzenie scenariuszy 

 

Ekskluzywna funkcja: Natural motion 

Po skonfigurowaniu interfejsu, dotykając ekranu wystarczą zaledwie 

2 sekundy aby kontrolować jakiekolwiek urządzenie. 

 
 Jednym prostym gestem... jak magia! 
 

 

Naturalnie intuicyjna 
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Naturalnie Atrakcyjna 

W doskonałej harmonii z 
twoim wnętrzem... 

- Elegancka NiNa dzięki swojemu 
ergonomicznemu kształtowi jest 
idealnie dopasowana do twojej 
dłoni. 

- Diesignerskie urządzenie idealnie 
wpasowujące się w twoje 
otoczenie. 

- Wystarczy zdjąć ją z ładowarki       
i odłożyć z powrotem po użyciu 
aby doładować. Nina nigdy cię nie 
zawiedzie. 

Nina 
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Czarny 

Naturalnie Atrakcyjna 

Kolorystykę NiNy można dowolnie personalizować… 
Wybierz spośród kilku wariantów etui dostępnych w szykownych i eleganckich odcieniach 

Skóra Niebieski Fioletowy Zielony 

Nina 
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Łatwa do adaptacji 

Nina, dostosowuje się do Twoich potrzeb... 
 
Żaluzje, rolety, bramy wjazdowe, bramy garażowe, oświetlenie, alarm, okna Velux, pergole ... Nina rozpoznaje  
i pomaga regulować oraz kontrolować wszystkie te urządzenia, aby zapewnić jak najwyższy komfort w Twoim 
domu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dla zwiększenia wygody użytkownika oraz wydajności Nina wykorzystuje technologię io-homecontrol®  
 

Nina 
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dla instalatora… 

Nina 

STRESU 
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Nowa generacja pilotów zdalnego 
sterowania «gotowych-do instalacji» : 
 

BEZ INSTRUKCJI 
- Intuicyjny interfejs bez potrzeby instrukcji 
- Przewodnik parowania urządzeń i konfiguracji 

 
ZERO WEZWAŃ SERWISOWYCH 

- Wyjątkowo łatwe samodzielne programowanie 
przez użytkownika  

- Brak możliwości utraty ustawień podczas 
użytkowania przez klienta  

 

ZERO STRESU 
- Szybka wymiana: nie ma potrzeby 

przeprogramowania w przypadku wymiany 
wadliwego napędu 

 

Myśli dla ciebie 

Nina 
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w szczegółach 

Kompletny zestaw: 
 

Dodatkowe etui do indywidualnej personalizacji: 

skóra 

Nina Baza Zasilacz 

niebieskie fioletowe zielone 

Instrukcje do pobrania: 

www.somfy.info 

Nina 



16 03/10/2016 

w szczegółach 

Nina 
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Z pilotem „Nina Timer”, możesz w 
pełni wykorzystywać wszystkie 
zalety NiNy oraz także korzystać z 
dodatkowej funkcji ”programowania 
czasowego”! 

Timer : dostępna wkrótce! 

Nina 


