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Přivítejte

NOVÝ STANDARD
BYDLENÍ

Chytrý domov Control4 koordinuje technologie ve vašem životě
tak, aby byly zdrojem příjemných zážitků. Umožňuje jim pohodlně
splynout s vaším životním stylem a usnadní vaší rodině jejich
používání. Jedním dotykem ztlumíte světla, pustíte si hudbu, zvýšíte
teplotu, zamknete vchodové dveře a zabezpečíte svůj dům.

Dnes je všude spousta chytrých zařízení – televize, termostaty,
zámky, dokonce i žárovky můžete ovládat ze svého telefonu.
Všechna tato zařízení pracují samostatně správně. Ale teprve když
je propojíte do jednoho harmonického celku – pak poznáte pravou
symfonii technologií, které spolupracují v dokonalé harmonii.

Control4 propojuje prakticky všechna zařízení ve vašem domově.
Vytvoří tak pro vás zcela jedinečný zážitek z ovládání domova, ušitý
na míru právě vašim potřebám. Maximalizujte svůj komfort, pohodlí,
zábavu a v neposlední řadě klid mysli – vše máte pod kontrolou.

S pomocí certiﬁkovaného dealera Control4 snadno rozšíříte
a upravíte svůj domov tak, aby vyhovoval vašim současným
i budoucím potřebám.

Vítejte v novém světě chytrého bydlení.
Říkáme tomu nový standard bydlení.

Zbavte se hromady ovladačů
z konferenčního stolku a ponechte
si pouze jediný ovladač.
V obýváku můžete nakopnout svůj den.

NEOMEZENÁ
ZÁBAVA
S jediným ovladačem

S jediným ovladačem v ruce
můžete ovládat celý svůj
zábavní systém – a také celý
svůj domov.

Jednoduché ovládání zábavy v obývacím pokoji
Je na čase povýšit pohodlí a zábavnost vašeho obývacího
pokoje. S jediným ovladačem můžete řídit prakticky vše ve
vašem televizním stolku. Je to jednoduchá a dostupná cesta,
jak si vyzkoušet nový standard bydlení od Control4.
• Užijte si hudbu a ﬁlmy z různých zdrojů
• Jedinečné a intuitivní ovládací rozhraní zobrazené na
televizi vám umožní prakticky cokoli – sledovat televizi,
vybrat si ﬁlm z vlastního archívu či ze streamovací služby,
přehrát video z internetu, pustit herní konzoli, anebo si
naplno užívat svou hudební sbírku.
• Všechen vámi oblíbený obsah je na dosah ruky, od ﬁlmů
na DVD po satelitní televizi, a to v ohromující kvalitě
(včetně 4K) a s prostorovým zvukem.
• Control4 pohodlně začlení všechny vaše oblíbené
streamovací služby (hudební i ﬁlmové), přes iTunes, Deezer,
Rdio, Google Play po Netﬂix, Voyo či HBO Now.
• Ztlumte si světla přímo z gauče.
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1 POKOJ 2 POKOJE
VŠECHNY
POKOJE
Hudba na dosah ruky

Obklopující hudba v celém domě
Změňte způsob poslechu hudby – a to už napořád. Naplňte
celý svůj domov hudbou, nebo si naopak pusťte vybranou
hudbu v jednom pokoji. Určitě oceníte snadnost poslechu
hudby, a to přesně podle svého přání.
Hudbu si snadno vyberete na dotykovém panelu či svém

Jedním stiskem tlačítka
si pustíte svoji oblíbenou

telefonu nebo tabletu, ale hrát bude z vestavěných či

hudbu.

dokonce neviditelných stropních reproduktorů. Získáte tak
skvělý zvuk a zároveň nijak nenarušíte design svého interiéru.
• Internetová rádia TuneIn jsou součásti každého systému
Control4. Takže si můžete vybírat z tisíců radiových stanic
a podcastů a to bez poplatků.
• Oblíbené hudební archivy – iTunes, Spotify, Deezer, Rdio
a mnoho dalších – jsou na Control4 také dostupné.
• Pusťte si klasiku v pracovně, jazz v kuchyni a rock dětem
v pokoji. A to vše naráz!
Control4 může streamovat více
než 40 hudebních služeb po

• Pusťte si hudbu z libovolného zdroje, třeba z telefonu či

celém domě.

tabletu, do kteréhokoli pokoje v domě. Můžete dokonce
umožnit svým hostům, aby vám přehráli hudbu ze svých
přenosných zařízení.
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FILMY A TELEVIZE
V KAŽDÉ MÍSTNOSTI
Jednoduše, čistě a bez nepořádku

Filmy v každém pokoji. Jednoduše.
Novým trendem v domácí zábavě je centralizovaný rozvod
video signálu do celého domu, a to bez nevzhledných
krabiček a kabelů u každé televize. Můžete si pak pohodlně
užít obraz ve vysokém rozlišení (HD či 4K) v každém pokoji.

Dotykové panely vám umožní
jednoduše a přehledně

A můžete si pustit stejný ﬁlm či video na více televizích, nebo

procházet ﬁlmovou knihovnu.

se naopak každý můžete dívat na vlastní pořad.

Snadno také pustíte ﬁlm ve
vybraném pokoji.

Sdílejte celou ﬁlmovou knihovnu, streamované video
a televizní kanály po celém domě – a to bez nutnosti hromady
krabiček a kabelů v každém pokoji. Slučte všechny své audio
a video zdroje do jednoho AV rozvaděče. Zbavíte tak svůj
domov zbytečných kabelů a přitom získáte ohromující obraz,
vynikající zvuk a úžasný zážitek v každém pokoji.
• Procházejte ﬁlmovou knihovnu a streamovací služby
jako jsou Netﬂix, HBO Now, Hulu, iTunes či Amazon. A to
z jakékoli televize, dotykového panelu, telefonu nebo
tabletu – a kdekoli v domě.
• Sledujte sportovní přenos v pracovně, zprávy v kuchyni
a dětské ﬁlmy v obývacím pokoji. Každý pokoj má přístup
ke všem video zdrojům (ledaže byste některé zakázali pro
dětské pokoje) a velmi jednoduché ovládání výběru toho
správného.
• Nové přírůstky ﬁlmové knihovny jsou okamžitě k dispozici.
A stejně tak je snadné doplnit další video zdroje.
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CHYTRÉ OSVĚTLENÍ
TO
JE
JASNÁ
VĚC
Uvnitř vašeho domova,
ale i venku na zahradě

Elegantní a výkonné osvětlení
Chytré osvětlení nabízí jednu z největších příležitostí pro
nastolení atmosféry vašeho domova. A také vhodně doplní
váš interiér.
Jedním vypínačem můžete ovládat všechna světla v pokoji –
anebo i ve více pokojích zároveň. Stejně snadno si nastavíte
Snadno ztlumíte či rozsvítíte

požadovanou úroveň či barvu osvětlení. A pokud nejste

světlo v pokoji – nebo v celém

fanda hromady vypínačů na zdi, ve kterých se stejně nikdo

domě. A to přímo z dotykového

nevyzná, dejte přednost elegantnímu dotykovému panelu.

panelu, telefonu nebo tabletu.

Chytré osvětlení je nejen krásné, ale také praktické – dokáže
zamezit plýtvání elektrickou energií. Vaše světla se sama
rozsvítí, když to potřebujete, ale pokud už v pokoji nikdo
není, tak zase sama zhasnou.
• Nechte světla v domě zapínat automaticky. Uvítají vás při
příchodu domů.
• Pohybová čidla vám zajistí světlo, i když máte zrovna plné
Klávesnice Control4 umožňují

ruce.

nejen dle libosti měnit počet
tlačítek mezi 2 až 7, ale mají také

• Nastavte si světla, aby se vypínala automaticky, když už

podsvícené gravírované popisy.

v místnosti nikdo není.

Barvu podsvícení, stejně jako
indikační LED, lze libovolně volit.

• Místo obyčejných vypínačů dejte přednost klávesnicím,
které mohou zároveň ovládat žaluzie, hudbu či topení.
• Vstupní hala se automaticky osvětlí pro váš bezpečný
vstup do domu.
• Nechte své venkovní osvětlení automaticky vypnout
s prvním ranním sluncem. A se západem jej opět zapnout.
• Když vyrazíte na dovolenou, váš dům bude předstírat, že
jste doma.
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ÚTULNÝ & LÁKAVÝ
Ovládání klimatu vašeho domova,
které je chytré a efektivní

Chytrý, komfortní a pohodlný
Opravdový komfort zahrnuje více než jen nastavení teploty.
Control4 vám umožní ovládat bazén,

Ovládejte také vlhkost, automatizujte žaluzie, zapněte

saunu či vířivku. Prostě vaše kompletní

si vířivku cestou domů a nastavte si celý dům, aby byl

pohodlí.

maximálně energeticky úsporný. Control4 spolupracuje
s předními výrobci domovních technologií, takže je snadné
připojit podlahové vytápění, větrací jednotku či třeba tepelné
čerpadlo.
• Díky propracovanému rozhraní termostatu je snadné
udržovat vámi žádané klima – ať již jde o teplotu, vlhkost či
pravidelné větrání.
• Užijte si osobní nastavení, které se může řídit podle
časového programu nebo jej vyvoláte několika poklepy na
telefonu či dotykovém panelu.
• U bazénu, vířivky či sauny je možné nejen nastavit
požadovanou teplotu, ale také třeba zapnout protiproud
nebo oblíbený saunovací program. A to snadno ze svého
telefonu v nepromokavém obalu přímo z vířivky!
• Teplo domova zajistí krb a jeho ovládání – zase s Control4.
Zmáčkněte tlačítko Romantika a užijte si večer.
• Nastavte si žaluzie, ať se zatahují podle venkovní teploty
a množství sluníčka. Ušetříte tak náklady na klimatizaci.
• Naprogramujte si zavlažování, ať je váš trávník stále zelený.
Svá oblíbená nastavení

Ale přitom je zbytečné zavlažovat, když je půda vlhká dost.

vyvoláte několika
kliknutími na telefonu.
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POHODLNÁ
KOMUNIKACE
V rámci vašeho domu

REPLACE SCREEN >

Video interkom ve vysokém rozlišení
Ať už chcete zjistit, kdo stojí za dveřmi, zkontrolovat
spící dítě nebo svolat všechny do jídelny k večeři, s video
interkomem je to snadné. Všechny tyto funkce spolu
s neuvěřitelně rychlým spojením a vysokou HD kvalitou
Užijte si rychlý a velký

obrazu nabízí každý dotykový panel Control4.

obraz a také vysokou kvalitu
zvuku interkomu na každém

• Pořiďte si elegantní dveřní stanici, abyste viděli, kdo stojí

dotykovém panelu.

za dveřmi. A mohli si s ním promluvit, aniž byste se zvedli
z gauče.
• Zkontrolujte si celý vchod díky záběrům z dalších kamer.
• Zavolejte si na libovolný dotykový panel v domě, ať již pro
kontrolu dětí, či svolání k obědu.
• Dveřní stanice Control4 vám také dokáže zavolat na mobil
či na tablet. Dokonce i když jste úplně mimo domov!

Dveřní stanice vám umožní
zjistit, kdo je za dveřmi.
Další kamery vám zajistí
kompletní přehled o tom,
co se děje před vaším
prahem.
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KLID MYSLI
Ať jste doma, nebo na cestách

Služba 4Sight vám umožní
perfektní dohled nad bezpečím
vašeho domova odkudkoli na
světě.

Ochrana a bezpečí
Učiňte svůj dům bezpečnějším díky integraci světel, zámků,
zabezpečovacího systému, kamer a záznamových zařízení do
systému Control4. S aplikací Control4 (díky službě 4Sight)
můžete svůj domov zkontrolovat na dálku z jakéhokoli místa na
světě. A to přímo z telefonu či tabletu.
Bezpečnostní senzory
mohou také sloužit např.

• Zamkněte dveře, vypněte světla a zabezpečte dům jedním

k automatickému větrání.

tlačítkem.
• Zkontrolujte děti, bez ohledu na to zda jste v jiném patře nebo
v jiném městě.
• Podívejte se na živý obraz kamer.
• Dostávejte upozornění na telefon, když dojde k nečekané
události. Ať již jde o únik vody, narušení domova, nebo třeba
jen když děti dorazí domů.
• Otevřete na dálku vrata či branku kurýrovi či servisní ﬁrmě.
Anebo jim můžete přiřadit dočasný bezpečnostní kód.
• Pokud vyrazíte na dovolenou, Control4 bude simulovat vaši
přítomnost – nejen pomocí světel, ale také zapínáním televize
a pohybem žaluzií.
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Produkty

Řídicí jednotky
Řídicí jednotky Control4 jsou mozkem – nebo spíše operačním
systémem – vašeho chytrého domova. Na pozadí řídí celý systém
Control4 a umožňují technologiím v domě navzájem komunikovat.
A to od světel přes zabezpečení až po hudbu a video. A vlastně
i cokoli dalšího.

Dotykové panely
Na výběr máte z panelů zabudovaných do zdi (díky kitu Wall-smart
zcela zarovnaně) a přenosných panelů. Komu nestačí 7” může
sáhnout po 10” panelu. Panely Control4 pohodlně obsahují nejen
kompletní ovládání domu, ale také videointerkom. Jeden panel tak
snadno nahradí videotelefon, termostat a zabezpečovací klávesnici.

Aplikace a služba 4Sight
Control4 nabízí aplikace pro všechny důležité platformy od Androidu
přes Apple iOS až po chytré hodinky či Windows Phone. K tomu
se hodí také služba 4Sight, která zajišťuje snadné a rychlé vzdálené
ovládání vašeho domova odkudkoli.

Audio
Základem nabídky Control4 je maticový audio přepínač. Ten doplňují
kvalitní výkonové zesilovače a pro menší instalace také maticové
zesilovače (kombinují dvě funkce v jedné). Zdrojem hudby jsou
buď řídící jednotky, bezdrátový Music Bridge pro přehrávání hudby
z telefonu či tabletu či další hudební přehrávače s podporou Spotify,
Deezer či třeba iTunes.

Video
Ke každé televizi patří chytrý dálkový ovladač SR-260. Ten nahradí
všechny dosavadní ovladače. Pro distribuci 4K videa po domě Control4
dodává HDMI maticové přepínače s podporou 4K a distribucí HDMI
po UTP na vzdálenost až 100 metrů. Control4 také perfektně
integruje vaše oblíbené produkty jako je třeba Apple TV, Roku či Kodi.

Chytré osvětlení
Ať již stavíte nový dům, nebo jen zlepšujete ten stávající, Control4 má
pro vás řešení. Nabízí ucelenou řadu drátových prvků pro řízení světel
na DIN lištu a také bezdrátové stmívače a vypínače. Použít můžete
buď vypínače libovolného výrobce, nebo klávesnice Control4.

Komfort a pohodlí
Věříme, že doba nepřehledných a nepochopitelných termostatů
je už za námi. Control4 umí inteligentní regulaci topení, chlazení,
klimatizace i větrání. Všechno si snadno nastavíte na dotykovém
panelu na telefonu či tabletu. A pokud opravdu potřebujete termostat
na zdi, podporujeme všechny známé výrobce včetně Nestu.

Ochrana a bezpečí
Díky integraci zabezpečovacího systému, kamer, zámků a senzorů
můžete dohlížet na svůj domov dvacet čtyři hodin sedm dnů v týdnu.
Budete okamžitě upozorněn, pokud zůstanou otevřená garážová
vrata, bouřka zatopí dům či začne hořet.

Kompletní seznam produktů
najdete na www.control4.cz

Dopřejte si komfort
a pohodlí chytrého
domova.

Proč Control4?
Jsme osvědčený výrobce
Jsme průkopníci v oblasti chytrých domů, a dnes
největší výrobce technologií pro chytré domy
na světě. Pečlivě školíme a certiﬁkujeme síť
autorizovaných dealerů.

Věříme v možnost volby
Spolupracujeme s více než 8000 produkty
a systémy spotřební elektroniky, abychom
zajistili, že si naši zákazníci mohou vybrat, které
technologie a zařízení použijí. Zakládáme si
na používání standardů, takže námi dodávaný
systém je otevřený.

Neustále inovujeme
Nabízíme široké množství řešení, která vám
umožní vytvořit vlastní vysněný domov. Protože
pracujeme na otevřené platformě a poskytujeme
dalším výrobcům přístup k našim technologiím,
můžete si systém Control4 snadno rozšiřovat.
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