Nest, programmeert zichzelf.
Helpt energie te besparen
Nest Labs richt zich op het creëren van het doordachte huis. Een huis dat voor zichzelf zorgt én voor de mensen die erin
wonen. Nest focust op eenvoudige, mooie en betoverende hardware, software en services, iets wat perfect aansluit bij de
portfolio van Invision Europe.
De Nest product range;
•
De Nest learning ThermostatTM houd je huis comfortbel en helpt je energie te besparen
•
De Nest ProtectTM rook- en koolmonoxidemelder helpt je familie te beschermen
•
De Nest CamTM en Nest Cam OutdoorTM (beschikbaar later in 2016) houden je belangrijkste bezittingen in en om je
huis in de gaten
De Nest zelflerende thermostaat past zich automatisch aan je levensstijl en de jaargetijden aan. Gebruik het voor een
week en hij programmeert zichzelf. Je thermostaat bepaald voor 60% je energierekening, zelfs meer dan elektronische
apparaten. Waarom zou het je dan niet helpen energie te besparen? De Nest zelflerende thermostaat doet precies dat. Dat
komt omdat hij van je leert.
Hij leert je favoriete temperaturen in huis kennen. En hij verlaagt de temperatuur wanneer je weg bent. Hij leert zelfs hoe
lang het duurt om je huis op te warmen en verbruikt zo alleen de noodzakelijke energie. Zo bespaart de Nest Thermostaat
energie. En alles is via een App op afstand met uw Smartphone te bedienen en controleren!
Naast de Nest producten die natuurlijk perfect met elkaar samenwerken zijn er nog veel meer toepassingen en apparaten
die met de Nest producten integreren. Nest werkt bijvoorbeeld naadloos samen met het RTI controle systeem en kan
hiermee bediend en gemonitord worden.
Voor nog meer toepassingen en producten die integreren met Nest klik hier en voor meer informatie over de Nest
producten ga hier naar het Nest Youtube kanaal.
Wilt u meer weten? Contacteer het Invision Europe team op...
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