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 O casă inteligentă este o idee strălucită



“Viaţa automatizată era destinată exclusiv celor 
bogați. Acum casa automatizată este o subdivi-
ziune aproape de tine”

- revista WIRED



 

 

 

Ce este controlul casei?

Cu tot mai multe echipamente inteligente 
jucând un rol central în viața cotidiană, ați 
putea crede că viața dvs. va deveni mai 
ușoară. Dar cu atât de multe variante 
tehnologice - Blu-Ray, Bluetooth, MP3, 
WMV, HD, 3D, iOrice și orice va apărea 
nou pe piața - lucrurile sunt tot mai 
aglomerate și complicate, un lucru nu 
tocmai convenabil. Nu v-ar fi viața mai 
ușoară dacă toate ar conlucra? 

Control4 face totul simplu și accesibil 
pentru ca dumneavoastră să controlați 
inteligent aproape orice echipament din 
casă - de la televizoare la termostate, de la 
încuietori la receivere - indiferent unde 
sunteți, folosind o singură interfață ușor 
de utilizat. Acesta este un control inteli-
gent al casei. O idee genială, într-adevăr! 

Solutiile Control4® sunt:
 - Foarte accesibile financiar și rentabile; 
 - Ușor de instalat, fără a fi necesare 
modificări majore în locuință; 
 - Ușor de folosit de pe televizor, touch 
screen sau telecomandă; 
 - Flexibil: se poate începe cu puțin, 
adăugând tot mai mult control pe măsură 
ce timpul sau banii o permit; 
 - Compatibil cu locuințe vechi sau noi; 
 - Limitat doar de imaginație.

O casă are în 
medie 46 echipa-
mente electronice. 
Folosiți o singură 
telecomandă 
pentru a le contro-
la pe toate! 



Aceasta este casa dumneavoastră care gândeste

Imaginați-vă. Cu o singură atingere, 
pornește filmul, draperiile se închid și 
sistemul de sunet surround pornește la 
volumul perfect. Când soarele apune, 
lumina de pe terasă pornește automat. 
Încuietoarea de la ușă se închide la ora 23. 
Automat. 

Vă grăbiți să duceți copiii la școală și când 
ajungeți la servici vă gândiți: “Am închis 
oare ușa de la garaj?” Verificați de pe 
telefon și relaxați-vă. 

Puteți trăi ecologic fără a sacrifica 
controlul. E ușor să vă controlați casa și să 
reduceți consumul de energie. 

Cu Control4 vă puteți proiecta sistemul 
de control al casei  visat, adaptat la 
bugetul disponibil. 

Home Theater - Simplificați controlul 
echipamentelor audio, video, home theater cu 
o singură telecomandă.

 
Muzică multi-cameră - Redați muzica în 
aproape orice format, în orice cameră, 
oricând.

 
Lumina - economisiți curent și vă bucurați de 
ambianța perfectă în fiecare cameră. 

Energie - Creați o casă mai confortabilă și o 
planetă mai eficientă. 

Acces mobil - Vă bucurați de control de 
oriunde - de pe calculator sau de pe telefon. 

Securitate - Trăiți în liniște având toate 
facilitățile ce sporesc securitatea casei. 



Cu ajutorul unei interfețe 
ușor de folosit
puteți controla inteligent
și automatiza aproape orice 
funcție a casei.
Asta da genial! 



Posibilitățile locuinței

Posibilitățile controlului rezidențial sunt limitate doar de 
imaginație. Clienții Control4 beneficiază de ce e mai bun în 
ceea ce privește automatizarea casei. 
Câteva exemple: 

Având totul în Colorado 
- Lumini automatizate care luminează cărările noaptea; 
- Ascultați muzică în timp ce vă uitați la fotografii; 
- Accesați play-listuri, radio de pe internet și chiar mai mult, 
din orice cameră; 
- Opriți totul și încuiați casa dintr-un singur buton de lângă pat. 
   
Eficienţă energetică în Ontario 
- Temperatura, luminile  și controlul draperiilor presetate 
pentru un consum energetic optim; 
- Primiți automatic un e-mail când ușa de la garaj este uitată 
deschisă și o închideți de oriunde sunteți; 
- Informații privind folosirea energiei afișată chiar pe ecranul 
televizorului; 
- Butonul „La revedere” închide automatic toate luminile în 
timp ce proprietarul iese pe ușă.



Oferim o varietate de interfețe intuitive 
pentru sistemul dumneavoastră: 
telecomandă, touch screen pentru 
masă, pe perete și portabil. 
Chiar și telefonul și iPad-ul vă pot oferi 
controlul. 

 În siguranță în California 
- Supraveghere video non-stop, accesibilă pe orice televizor sau touch screen din  
  casă; 
- Touch screen-urile și tastaturile din casă ajută la menținerea casei în siguranță 
- Intercomul permite familiei să vadă și să întâmpine oaspeții. 
    
 Viață ușoară în Londra 
- Începeți ziua ascultând BBC și pornind luminile în baie, dressing și bucătărie - cu un  
  singur buton  
- Totul se oprește în modul “Oprit” când toată familia pleacă la lucru; 
- Accesarea tuturor filmelor și muzicii de pe un singur ecran, oricând.

Cea mai tare “cameră a băieţilor” în Florida 
- O singură telecomandă controlează totul, de la lumini, jocuri video, filme, muzică și           
  altele; 
- Cu o singură apăsare se reduc luminile și televizorul cu sistemul de sunet surround  
  pornește când cel mai important meci  începe; 
- Cu afișările de pe ecran, nu se mai pierde livrarea pizzei din cauza muzicii 
  prea tare. 



Visați la mai mult. 
Începeți cu puțin. 

Control ce crește odată cu dumneavoastră

V-ați închipuit sistemul de control al viselor? Noi îl 
vom face realitate. Pentru că sistemul de la 
Control4 este în întregime modular, este ușor să 
adaugi tot mai mult control casei tale, de-a lungul 
timpului. 

- Începeți simplu cu o soluție simplă de control, 
cum ar fi controlul sistemului audio-video din 
living; 
- Experimentați iluminatul inteligent și soluții de 
control al temperaturii pentru a economisi 
energie - și bani; 
- Oferiți-vă și liniște sufletească prin controlul 
încuietorilor și al alarmei 

Puteți oricând să adăugați mai multe funcții când 
timpul și bugetul vă permite. 
Nu există “totul sau nimic”. 



“ Chiar dacă e luna viitoare sau anul viitor, 
puteți oricând adauga funcții noi, 
oricând acest lucru este convenabil. ” 



Ne mândrim cu inovațiile 
noastre și cu abilitatea nu 
doar de  a îndeplini 
nevoile clientului, ci chiar 
de a le depăși.



Și asta nu e tot ….

4Store 

Ați văzut ce pot face aplicațiile pentru 
telefonul dumneavoastră. Imaginați-vă ce 
pot adaugă casei dvs. Doar Control4 oferă 
4Store marketplace, proiectat pentru casa 
dvs digitală. Acum vă puteți îmbunătăți 
casa cu fiecare aplicație. 
  
4Sight 

 Cu serviciul Control4 4Sight pentru 
internet, vă puteți supraveghea casa chiar 
dacă nu sunteți acolo: primiți e-mail sau 
SMS dacă vă curge apa la boiler, dacă a 
intrat cineva, în caz de incendiu sau chiar 
dacă fiul adolescent a ajuns acasă. Și 
acționați ca atare pentru remediere, 
indiferent dacă suneti pe plajă sau la 
ședința. E ușor. 

Mobil 

Experimentați facilitatea folosirii 
telefonului mobil pentru a controla 
sistemul de acasă sau de departe, 
controlând luminile, temperatura, muzica, 
sistemul video, securitatea, camerele de 
supraveghere și altele. 
  
Energie

Control4 vă face casa ecologică, fără 
compromisuri în stilul de viață.  De la 
dimmere inteligente la termostate, 
configurații presetate pe care le selectați 
odată și apoi uitați de ele. Veți avea 
impact atât asupra mediului înconjurător  
cât și în portofelul dvs. 

Informația înseamnă 
putere.
Monitorizați și controlați 
folosirea energiei de pe 
orice touch screen. 
Vedeți timpul efectiv de 
funcționare, costul 
curentului, estimările 
lunare și consumul de 
curent.



Soluții accesibile de control 

Control4 are totul...

Software 
Ultima variantă a sistemului de operare 
Control4 are noi funcții de control, suport 
pentru multiple echipamente și traducere în 
mai multe limbi.

Interfețele
O varietate a interfețelor intuitive Control4 
vă permite controlarea luminii, temperaturii, 
filmelor și multor altora. Puteți opta pentru 
un touch screen elegant pe peretele din 
bucătărie și o telecomandă ușor de folosit în 
sufragerie.

Controlere 
Controlerul este nodul central al fiecărui 
sistem Control4. Fiecare model vă oferă un 
control puternic asupra întregii case și vă 
permite integrarea sistemului de casă 
inteligentă mult visat, de-a lungul timpului. 
  

Lumini 
Dimmerele și întrerupătoarele Control4 pot 
înlocui ușor actualele întrerupătoare, 
pentru a oferi controlul complet asupra 
luminilor sau al unor echipamente 
electronice, fără a trebui să chemați 
constructorii să vă modifice casa. Iar 
economia de energie vine în mod natural. 



, 

Mobil 
Avem tot ceea ce aveți nevoie pentru a vă 
controla casa de pe telefonul inteligent, iPad 
sau de oriunde aveți acces la internet. 
  

Clima 
 Scădeți facturile lunare și sunteți mai 
ecologic programând sistemul să conserve 
energia. Controlați consumul energetic și 
vedeți cât de mult folosiți în orele de vârf. 
  

Securitate 
 Control4 se integrează cu sistemul dvs 
actual și vă oferă o largă varietate de opțiuni 
pentru supravegherea siguranței casei dvs. 

Audio/Video 
De la speaker point la switch audio, dock 
iPod și media player, produsele Control4 
fac ușoară proiectarea unei capodopere 
home-theater sau muzică multi cameră. 
  

Aplicații 
Cu 4Store marketplace posibilitățile 
controlului pot fi personalizate pentru a 
se potrivi preferințelor dvs.

“Îmi place foarte mult sistemul și 
interfața simplă. Nimic de pe piață 
nu se compară și nu-mi rezolvă 
astfel problemele. Sistemul Con-
trol4 mi-a depășit așteptările”  - 
Patti H.



“Dacă un hotel de 5 stele 
precum ARIA din Las Vegas a 
ales Control4 pentru a 
impresiona oaspeții, fi-ți sigur 
că soluțiile noastre vor fi 
bune și pentru dvs.” 



De ce Control4 ?

 

  

 

Suntem un leader recunoscut.
  
Lucrăm cu cei mai mari producători de 
electronice din lume, cu hoteluri, firme și 
companii de energie pentru a vă oferi o 
soluție de control inteligentă, deschisă și 
accesibilă.  Poți să fii sigur că suntem o 
completare foarte bună adusă casei dvs. 
  

Credem în opțiuni 

Fără a intra foarte mult în “limbajul 
tocilarilor”, Control4 este o platformă 
deschisă. Asta înseamnă că am integrat 
standardele și lucrăm cu cei mai 
programatori din industrie pentru ca dvs să 
aveți întotdeauna o opțiune când vine vorba 
de echipamente, aplicații și produse pe care 

doriți să le controlați. Având totodată 
siguranța că vă veți putea bucura de 
investiție mult timp de acum încolo. 
  

Noi gândim cu mult în afara 
tiparelor
 
Am revoluționat automatizarea caselor când 
am introdus primul sistem de control 
accesibil. În fiecare an am inventat ceva în 
plus. Cu servicii ca 4Sight ce vă pot deschide 
o fereastră în casă chiar când nu sunteți 
acolo, și cu magazinul nostru de aplicații, vă 
puteți aștepta ca ideile bune să tot vină. 
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Și ar trebui să mai stiți ...
Control4 nu este o companie care face produse sau tehnologie. Control4 este o companie care 

oferă un stil de viață, inspirată de idei care promit confort, utilitate, securitate și chiar și simplă 

distracție pentru toți oamenii, de oriunde din lume. 

DeBoot vă oferă acest stil de viață din dorința de a împărtăși pasiunea și viziunea Control4 

pentru excelență. Combinația dintre experiența noastră și soluțiile premiate ale Control4 

schimbă în bine viața oamenilor.

 

Sunteți pregătiți? 

DeBoot Timișoara
Str. Căpitan Damșescu nr. 25
300150 Timișoara, Timiș
Tel/Fax: 0256-455277
0732-135086
e-mail: o�ce@deboot.ro

www.avdesign.ro
www.deboot.ro


