Müşteri bilgisi
Bosch Termoteknik Isıtma ve
Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi,
No: 20, Küçükyalı Ofis Park A Blok
Maltepe 34854 İSTANBUL
Türkiye

Hayatı kolaylaştıran
akıllı oda kumandası
Akıllı Oda Kumandası

www.bosch-thermotechnology.com/tr
/boschtermoteknoloji
/boschclimatetr
/Bosch Termoteknoloji

Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini
geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri ve baskıdan doğabilecek farklılıkları
size en yakın Bosch Isı Sistemleri Bayisi’nden öğrenebilirsiniz.

EasyControl
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Odanızı mükemmel ısıtmak
hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Her odayı ayrı ayrı kontrol edin
Oturma odası 21 °C, banyo 24 °C ve yatak odası 18 °C
– EasyControl ile her oda için istediğiniz sıcaklığı girin.
Bu teknolojiyi kullanabilmek için ihtiyacınız olan tek
ürün; Bosch'un akıllı termostatik vanası.

Oda kumandaları hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. Çünkü EasyControl tam anlamıyla
bir devrim. Akıllı kontrol ünitesi ve ona eşlik eden uygulaması sayesinde, bütün odalarınızdaki
sıcaklığı rahatlıkla kontrol edebilir, ısıtma sistemi kolaylıkla yönetebilirsiniz.
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Tek kelimeyle kullanışlı
Varlık algılama fonksiyonu ve akıllı kendiliğinden
öğrenme modu sayesinde EasyControl, son derece
akıllı bir çözümdür. Kontrol ünitesi eve geldiğinizi anlar
ve sıcaklığı günlük rutininize göre otomatik olarak
ayarlar. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmaz.
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%25'e kadar enerji tasarrufu
EasyControl, entegre varlık algılama fonksiyonu
sayesinde ısıtma sisteminizin yalnızca evde biri
olduğunda çalışmasını sağlar.
Tek kelimeyle etkileyici
Çekici, şık cam tasarımı ve dokunmatik ekranı
sayesinde tüm gözler EasyControl üzerinde olur.
Kolay kullanım
Akıllı oda kumandanızı istediğiniz yerden kontrol
etmenizi sağlayacak EasyControl mobil uygulaması
sayesinde ısıtma sisteminizi kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Bosch EasyControl Condens 700iW, Comfort
Condense, Condens 2300, Condens 2200
ve Condens 2500 kombilerle uyumlu olarak
çalışabilmektedir.

21:00
23:00
06:00
08:30
17:30

–
–
–
–
–

23:00
06:00
08:30
17:00
21:00

21
18
23
21
22

°C
°C
°C
°C
°C

18 °C

21 °C

21 °C

Akıllı. Bağlı. Basit!
Devrim niteliğindeki EasyControl sayesinde gelecek
evinizde. Kontrol ünitesi açık bir arabirime sahiptir.
Bu sayede Bosch Smart Home, IFTTT uygulamaları veya
Amazon Echo ses kontrollü asistan gibi uygulamalarla
sorunsuz biçimde bağlantı kurar.

