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Aplikácia Comfort Cloud Pohodlné 
centralizované ovládanie
Všetky funkcie diaľkového ovládania môžete jednoducho ovládať a 
aktivovať – kedykoľvek a kdekoľvek.

Smart Comfort (riadi komfort chladenia, kedykoľvek a odkiaľkoľvek)
·  Pripojenie a ovládanie: 20 jednotiek na jedno miesto a až 10 rôznych miest premení
viacero diaľkových ovládačov na jedno zariadenie

·  Riaďte viacero jednotiek zároveň: Zapnite všetky jednotky na striedavý prúd súčasne
alebo pomocou skupinových nastavení. Nastavte týždenné časovače pre viacero
jednotiek tak, aby vyhovovali vašej každodennej rutine

Smart Comfort (Spravujte svoje pohodlie a kvalitu vzduchu jednoduchým spôsobom)
·  Úprava nastavenej teploty: Nastavte teplotu monitorovaním vnútornej a vonkajšej
teploty v reálnom čase.

·  Predhriať alebo vychladiť: Nastavte si pohodlie u seba doma alebo v kancelárii ešte
pred vaším príchodom!

·  nanoe™ X 1): Aktivujte nanoe™ X, pokročilú technológiu na odstraňovanie pachov a
vytvorenie zdravšieho prostredia.

Smart Efficiency (Viac komfortu s menším plytvaním energiou)
·  Analýza spotreby energie 2): Monitorujte spotrebu energie na základe rôznych
nastavení teploty.

·  Porovnanie spotreby energie (deň/týždeň/mesiac/rok): Porovnajte históriu spotreby
energie klimatizačnými jednotkami pre lepšie rozpočtové plánovanie.

Smart Assist (Zachovajte si prehľad o poruchách)
·  Oznámenie a identifikácia chybových kódov 3): Spustite aplikáciu na kontrolu
chybových kódov a jednoduché riešenie problémov. Pomôžte technikom jednoducho
identifikovať problémy.

·  Používateľské oprávnenie ovládania: Registrujte viacerých používateľov. Nastavte
oprávnenia správcu a priraďte používateľský prístup.

1) Technológia nanoe™ X je k dispozícii v určitých radoch. 2) Vypočítané údaje spotreby energie závisia od kvantity napájania.
3) Akékoľvek opravy/servis zverte kvalifikovaným technikom.
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Hlasové ovládanie. Slová dokážu viac ako činy.

Zvládnite viac vecí naraz pomocou hlasu

Zjednodušte svoj deň pomocou personalizovaného programu 
na zoskupenie jednotlivých činností.

Naplánujte si program hlasovým ovládaním.
Vďaka funkcii programovania môžete ovládať viaceré hlasom ovládané zariadenia vrátane našich sieťových klimatizácií, ktoré 
vám pomôžu pri individuálnom prispôsobení vášho programu.
* Google, Android, Google Play a Google Home sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc., alebo jej dcérskych spoločností. 

Dostupnosť služieb hlasového asistenta sa líši v závislosti od krajiny a jazyka. Viac informácií o postupoch nastavenia: https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html. 

Ovládajte zariadenia bez 
obmedzení a získajte hands-
free pomoc pre plný prístup k 
funkciám vašich klimatizácií. Vďaka 
našim sieťovým klimatizáciám s 
aplikáciami Comfort Cloud a Voice 
Control od spoločnosti Panasonic je 
odteraz maximalizácia chladiaceho 
komfortu ľahká ako vánok. 




