Kúpiť teraz

Vytvorte zdravší
domov
Vidíte neviditeľné a sledujete svoj pokrok
smerom k zdravšiemu domovu a
zdravšiemu vám.

Udržujte svoju rodinu v bezpečí pomocou
najpokročilejšieho senzora kvality vzduchu
Monitorujte deväť faktorov kvality ovzdušia, ktoré ovplyvňujú zdravie a pohodu, s
prehľadmi v reálnom čase, indexom vírusov a integráciou inteligentných domov.

Jednoduché a ľahké
Získajte upozornenia, tipy a informácie o tom, ako
riadiť kvalitu vnútorného vzduchu. Všetky informácie,
ktoré potrebujete, nájdete v nádhernom rozhraní,
ktorému môže porozumieť ktokoľvek z rodiny.

Určené do každého priestoru
Sledujte vzduch v miestnosti štýlovo. Vďaka nápadnému dizajnu uHoo plynulo zapadne do
každého priestoru a dodáva moderný nádych kdekoľvek.

Sledujte vzduch, ktorý dýchate
Pýtate sa, prečo ste v noci nespali dobre? Alebo prečo sa zdá, že pri praní vždy
máte alergiu? Nie je potrebné hádať, kedy s uHoo vidíte presne to, čo dýchate.
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Zlepšite celkové zdravie a
pohodu
Ak budete presne vedieť, čo je vo vašom vzduchu, môžete vytvoriť
dokonalé prostredie pre zdravší spôsob života.

Zastavte a ovoňajte ruže
Vďaka všetkým informáciám na dosah ruky môžete optimalizovať kvalitu
vzduchu a vyhnúť sa alergiám pre produktívnejší a príjemnejší čas s rodinou.

Spite dobre každú noc
Pohodlne pod posteľnou bielizňou nechajte zariadenie uHoo
optimalizovať teplotu, vlhkosť a čerstvý vzduch, aby ste sa mohli
zobudiť oddýchnutí a nabití energiou.

Žiadne chronické bolesti
Niekoľko faktorov vo vašom vzduchu môže spôsobovať bolesti hlavy a
bolesti. Jednoduchým monitorovaním a optimalizáciou sa vyhnete
bolestiam a budete sa cítiť lepšie.

Buďte svižný a sústredený
Monitorujte CO₂ a udržujte ho na bezpečnom minime, aby ste mohli
maximalizovať sústredenie a úroveň produktivity a zostať na vrchole svojej
hry každý deň.

Nadýchnite sa a dýchajte ľahko
Užite si pokoj, ktorý prichádza s vedomím, že kvalita vášho vnútorného
ovzdušia je optimalizovaná pre zdravie, bezpečnosť a pohodu vašej
domácnosti.

Je to automatické
Nechajte uHoo pripojiť sa a pracovať s ostatnými vašimi
inteligentnými domácimi zariadeniami pre spoločný
prístup k čistejšiemu a zdravšiemu vzduchu, bez toho
aby ste o tom museli premýšľať.

Odstráňte neistotu
okolo kvality ovzdušia
Je prenosný, ľahko sa nastavuje a na našom pulte
vyzerá pekne. Je vynikajúce mať prehľad o našej
kvalite a pohodlí s vedomím, že sme v bezpečí.
Určite odporúčam.
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Technické špecifikácie
Specifications

Size

Requirements

In the Box

Sensors

Security

Body Material

128-bit AES end-to-end encryption

ABS thermoplastic polymer

Processor

Base Material

32-bit ARM-based

Silicone rubber with stainless steel insert

User interfaces

Status indicator

Native iOS and Android apps

RGB LED

Certifications

Operating Temperature

FCC, CE, PSE, TELEC, NTC, KC, REACH, RoHS

-10°C to 50°C (14°F to 122°F)

Power Consumption

Operating Humidity

900mW (normal operation) and 1.5W (data transmission)

0% to 100% non-condensing

Zlepšite svoje zdravie a pohodu pomocou
najpokročilejšieho snímača kvality
vnútorného vzduchu.
KOMPATIBILNĚ Z IOS A ANDROID

- Môžete vidieť vzduch, ktorý dýchate
- Vedzte, aký bezpečný je váš dom pred vírusmi
- Nechajte si zasielať upozornenia a upozornenia na telefón
- Sledujte svoje pokroky pri vytváraní zdravšieho domova Dodáva sa s 1-ročnou zárukou

Kúpte teraz 339€
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