


Witamy w świecie Fibaro



 Firma FIBAR Group stworzyła innowacyjny, bezprzewodowy,
inteligentny system automatyki budynkowej, oparty na technologii
Z-Wave.

 Z-Wave to stabilna technologia, która została również przetestowana
przez setki innych firm, takich jak Danfoss, Fakro, NEC, Black &
Decker, D-link.

 System Fibaro został stworzony w całości w Polsce.

 Komponenty systemu produkowane są w fabryce w Poznaniu.

Kilka słów o FIBAR GROUP



 Inteligentny dom to coś więcej niż sam budynek,

 Inteligentny dom = nowoczesna sieć, integrująca wszelkie urządzenia
w jedną sieć, dając komfort, bezpieczeństwo oraz oszczędność
energii,

 Inteligentny dom = zdalne zarządzanie oświetleniem, ogrzewaniem,
klimatyzacją, podlewaniem ogrodu, roletami okiennymi, bramami i
innymi urządzeniami,

 Zdalne sterowanie każdym urządzeniem poprzez
komputer PC, telefon komórkowy, 
tablet – z dowolnego miejsca na Ziemi,

 Inteligentny dom żyje razem z Tobą.

Co to jest Inteligentny dom?



Najważniejsze zalety Fibaro

 W przypadku pożaru i całkowitego zniszczenia centrali, system
będzie nadal działał i wykona zaprogramowane procedury
bezpieczeństwa, np. procedura alarmowa – zaleta sieci Mesh
oraz funkcji asocjacji urządzeń,

 Zdalny podgląd z kamer na ekranie telefonu – w każdej chwili
sprawdzisz co robią Twoje dzieci np. gdy zostawisz je pod
okiem niani,

 W czasie gdy nie ma Ciebie w domu, system będzie symulował
Twoją obecność – sam będzie wykonywał zaprogramowane
sceny w taki sposób, iż dom będzie sprawiał wrażenie, że ktoś
w nim jest,

 System może być sterowany z dowolnego miejsca na Ziemi, za
pomocą dowolnego urządzenia mobilnego,

 Jesteś informowany powiadomieniami na Twój telefon o
różnych zdarzeniach w domu, np. w przypadku zalania wodą,
pożaru czy pojawienia się niechcianego gościa.

1) Bezpieczeństwo



Najważniejsze zalety Fibaro

 Łatwa i intuicyjna obsługa,

 Każdy użytkownik może zaprogramować dla siebie
nieograniczoną ilość scen,

 Szybka instalacja – montaż kompletnego systemu w
domu jednorodzinnym to kilka godzin,

 Zmiana ustawień systemu - dodawanie urządzeń,
programowanie scen, edycja nazw scen, urządzeń i pokoi
nie wymaga wzywania serwisu i zajmuje użytkownikowi
kilka minut,

 Możliwość umieszczenia najczęściej wybieranych scen na
pasku szybkiego uruchamiania, co przyspiesza sterowanie
systemem,

 Dzięki sterowaniu przez telefon komórkowy – system
zawsze jest przy Tobie.

2) Komfort



Najważniejsze zalety Fibaro

 System można dowolnie rozbudowywać o kolejne moduły,

 Nie trzeba od razu kupować wszystkich urządzeń, przez co rozkładamy
wydatki w czasie,

 Systemem można sterować za pomocą komputera, dowolnego telefonu
komórkowego z ekranem dotykowym, tableta, iPoda – nie ma konieczności
zakupu drogich paneli sterujących,

 Instalacja jest bezinwazyjna – bez kucia ścian, przeróbek, dodatkowych
przewodów, remontu domu,

 Brak opłat za oprogramowanie – program do HC2 jest aktualizowany na
bieżąco. Klient aktualizuje program kiedy chce, nie płacąc za to.

 Brak dodatkowych opłat za obsługę systemu urządzeniami 
mobilnymi (dowolną ich ilością)

3) Oszczędność



Najważniejsze zalety Fibaro

 On/Off 2 x 1,5kW pozwala na podłączenie dwóch urządzeń / obwodów świetlnych,
co zmniejsza ilość modułów koniecznych do zainstalowania i redukuje koszt
systemu,

 Cena systemu Fibaro jest ok. 50% niższa od ceny najtańszego konkurencyjnego
rozwiązania,

 System FIBARO może zastąpić rabaty, które coraz częściej udzielane są nabywcom
mieszkań i nieruchomości przez developerów.

3) Oszczędność



Najważniejsze zalety Fibaro

 System działa z każdym typem klawiszy/włączników,

 Duża moc urządzeń (Dimmer do 500W, On/Off do 3kW) daje duże możliwości
zastosowania,

 Dimmer daje możliwość płynnego rozświetlania i gaszenia światła w zakresie do 10
minut,

 System Fibaro, jako jedyny na świecie, może być zamontowany na instalacji
dwuprzewodowej,

 Instalacja jest bezinwazyjna – bez kucia ścian, przeróbek, dodatkowych przewodów,

 System jest oparty na rozwijającej się i bardzo przyszłościowej technologii (Z-
Wave), co daje pewność, że będzie nowoczesny i funkcjonalny przez długie lata.

4) Funkcjonalność



Do kogo kierujemy System Fibaro

 Klienci indywidualni – właściciele domów jednorodzinnych i mieszkań,

 Hotele, Pensjonaty

 Biura,

 Developerzy,

 Administratorzy budynków,

 Domy Opieki,

 Firmy budowlane,

 Sklepy – np. salony meblowe i kuchenne,

 Lokalne hurtownie i sklepy elektryczne.



Technologia Z-Wave

Fibaro działa w oparciu o protokół radiowy
Z-Wave – komunikacja radiowa na
częstotliwości 868MHz i zasięgu ok. 50 m
(30 m wewnątrz budynku).

Komunikacja między elementami jest
oparta na sieci kratowej (mesh) –
transmisja sygnału odbywa się na małe
odległości, każdy komponent systemu jest
jednocześnie odbiornikiem i nadajnikiem.



Technologia Mesh (sieci kratowej)

 Transmisja na małe odległości = niski pobór
energii, brak zakłóceń innych urządzeń w
budynku,

 Struktura budynku w praktyce nie powoduje
zakłóceń w pracy systemu (domy
jednorodzinne),

 Sieć MESH jest samo naprawialna – w razie
awarii któregoś z modułów, komunikacja
odbywa się z jego pominięciem,

 Mobilność – moduły pamiętają swoje
położenie co oznacza, że możemy przenieść
system do nowego domu bez kolejnego
programowania.



Elementy Systemu Fibaro
 Home Center 2

 Relay Switch (on/off) 2 x 1,5 kW lub 1 x 3,0 kW

 Dimmer

 Bypass

 Roller Shutter

 RGBW Controller

 Universal Binary Sensor

 Door/Window Sensor

 Wall Plug

 Flood Sensor

 Czujnik Dymu 

 Czujnik Ruchu 

 Czujnik Temperatury i Wilgotności

 Termostat Grzejnikowy Danfoss 



Home Center 2 

Elementy Systemu Fibaro



Home Center 2 jest zaawansowanym elektronicznym
urządzeniem sterującym systemem automatyki
budynkowej. Centrala komunikuje się z czujnikami i
modułami zlokalizowanymi w domu poprzez
bezprzewodową transmisję Z-WAVE.

Wbudowany moduł Z-WAVE umożliwia
użytkownikowi kontrolę czujników i urządzeń
wchodzących w skład systemu.

Home Center 2 integruje złożoną obsługę urządzeń,
automatykę oraz protokoły internetowe w jednym
prostym urządzeniu Plug-n-Play. Pozwala użytkownikowi
w łatwy i szybki sposób zarządzać domem z każdego
miejsca na Ziemi.

Czym jest Home Center 2 ?



Intel Atom 1,6 Ghz Procesor,

Specyfikacja techniczna

4 GB MLC Dysk Recovery,

2 GB SLC Dysk Twardy,

1 GB RAM



 Maksymalnie wydajna architektura = najszybsze urządzenie
tego typu na świecie,

 Niski pobór energii,

 Zdalny dostęp poprzez przeglądarkę internetową lub telefon
komórkowy,

 Prosty, przyjazny dla użytkownika interfejs,

 Szybka i prosta konfiguracja,

 Geolokalizacja – monitoring, śledzenie członków rodziny,

 Powiadomienia SMS,

 Konfigurowalna kontrola dostępu użytkowników,

 Tworzenie scen zależnych od pogody oraz innych zmiennych
zadeklarowanych przez użytkownika,

 Backup systemu jest zawsze zapisywany na dołączonym
pendrivie ukrytym w obudowie,

 Historia zdarzeń.

Możliwości Home Center 2



Przywiązujemy dużą wagę do wyglądu naszych urządzeń. Home 
Center 2 w przeciwieństwie do większości podobnych rozwiązań, 

wykonany jest z solidnego, eleganckiego aluminium. 

Wygląd Home Center 2



Nowoczesne i eleganckie opakowanie

Wygląd Home Center 2



Intuicyjny interfejs

Wygląd Home Center 2



Prosta konfiguracja

Wygląd Home Center 2



Panel Alarmu

Wygląd Home Center 2



Panel Klimatyzacji

Wygląd Home Center 2



Zaawansowane Sceny

Wygląd Home Center 2



Relay Switch
 Obsługuje 1 bądź 2 obwody (1 x 3 kW / 2 x 1,5 kW),

 Może sterować napięciem innym niż sam jest
zasilany,

 Sterowanie przez urządzenia systemu FIBARO,
dowolny kontroler Z-Wave i przycisk, do którego
jest podłączony,

 Sterowanie mikroprocesorowe,

 Elementy wykonawcze: przekaźniki,

 Urządzenie współpracuje z przyciskami
monostabilnymi oraz bistabilnymi.

Elementy Systemu Fibaro



Relay Switch parametry techniczne

 15 mm wysokości, 40 mm długości, 36 mm
szerokości,

 Napięcie zasilania: 24-230V ± 10% 50/60Hz,

 Ograniczenie temperaturowe: 105°C,

 Temp. otoczenia: od 0°C do 40°C,

 Protokół radiowy: Z-Wave,

 Częstotliwość radiowa: 868 MHz,

 Zasięg: do 30m (w budynkach).

Elementy Systemu Fibaro



Dimmer

 Płynnie steruje przepływem prądu,

 Może dodatkowo sterować innym
obwodem (funkcja dostępna z przycisku),

 Sterowanie przez urządzenia systemu
FIBARO, dowolny kontroler Z-Wave i
przycisk, do którego jest podłączony,

 Sterowanie mikroprocesorowe,

 Urządzenie współpracuje z przyciskami
monostabilnymi i bistabilnymi.

Elementy Systemu Fibaro



Dimmer parametry techniczne

 15 mm wysokości, 40 mm długości, 36 mm
szerokości,

 Napięcie zasilania: 230V ± 10% 50Hz/60Hz,

 Moc wyjściowa: 25 – 500W,

 Zabezpieczenie nadprądowe: 2,5 A,

 Ograniczenie temperaturowe: 105°C,

 Temp. otoczenia: 0°C - 40°C,

 Protokół radiowy: Z – Wave.

Elementy Systemu Fibaro



Bypass

 Współpracuje ze ściemniaczem FGD211,

 Umożliwia podłączenie do niego źródeł światła o mocy poniżej 25 W
świetlówek, oświetlenia LED nawet na instalacji bez przewodu neutralnego
w przycisku,

 Umożliwia ściemnianie dowolnego ściemnialnego źródła światła, nawet o
minimalnym poborze mocy – np. dioda LED o mocy 0,5W.

Elementy Systemu Fibaro



Roller Shutter
Jako jedyne tego typu urządzenie na rynku,
bez dodatkowych sensorów, zna położenie
rolety, markizy, otwarcia okna, bramy
garażowej itp.

Elementy Systemu Fibaro



Roller Shutter parametry techniczne

 Wymiary identyczne jak Relay Switch i
Dimmer,

 Napięcie zasilania: 110-230V ± 10% 50/60Hz,

 Ograniczenie temperaturowe: 105°C,

 Temp. otoczenia: 0°C – 40°C,

 Protokół radiowy: Z-Wave (868 MHz),

 Moc podłączonego silnika rolety: do 1kW,

 Sterowanie przez urządzenia systemu
FIBARO, dowolny kontroler Z-Wave i przycisk,
do którego jest podłączony.

Elementy Systemu Fibaro



RGBW Controller

Elementy Systemu Fibaro

 Może sterować taśmami LED, diodami RGB/RGBW 

oraz oświetleniem zasilanym 12-24V,

 Obsługuje do 4 czujników analogowych 0-10V (np. czujnik temperatury lub 

wiatru)

 Wszystkie wejścia i wyjścia mogą być dowolnie konfigurowane 

 Może być wykorzystywany jako dimmer do lamp halogenowych,

 Posiada pomiar mocy i zużytej energii,

 Sterowany poprzez inne urządzenia Fibaro bądź dowolny kontroler Z-Wave.



RGBW Controller parametry techniczne

 Napięcie zasilania: 12V DC / 24V DC, 

 Obciążenie znamionowe: łącznie 12A (suma 

wszystkich obciążeń), 

 Maksymalne obciążenie (np. lampy halogenowe) 

dla napięcia 12V - 144W łącznie, 

dla napięcia 24V - 288W łącznie,

 Zużycie energii elektrycznej: < 0,3W, 

 Częstotliwość radiowa: 868,4 MHz EU; 908,4 

MHz US; 921,4 MHz ANZ; 869,2 MHz RU, 

 Zasięg do ok. 50 m w terenie otwartym do ok. 30 

m w budynkach (w zależności od materiałów 

budowlanych)

Elementy Systemu Fibaro



Elementy Systemu Fibaro

Universal Binary Sensor
 Universal Binary Sensor jest

bezprzewodowym modułem umożliwiającym
zwiększenie funkcjonalności dowolnego
czujnika z wyjściem binarnym o możliwość
komunikacji z bezprzewodową siecią
Z-WAVE i systemem inteligencji budynkowej
FIBARO.



Elementy Systemu Fibaro

Universal Binary Sensor – miernik temperatury

 Ponadto umożliwia proste
wykorzystanie go jako miernika
temperatury - po podłączeniu
dedykowanych czujników temperatury

 Dzięki magistrali 1-wire można
podłączyć do 4 czujników temperatury
DS18B20

 Każdy czujnik jest automatycznie
adresowany i widoczny w panelu jako
osobne urządzenie



Elementy Systemu Fibaro

Universal Binary Sensor parametry techniczne

 Napięcie zasilania: 9-30V DC ± 10%
 Wejścia: 2 wejścia bezpotencjałowe, 1 wejście

cyfrowe 1-wire
 Wyjścia: 2 wyjścia bezpotencjałowe
 Maksymalna Obciążalność prądowa wyjść: 150 mA
 Maksymalne napięcie na stykach wyjściowych:

36V DC / 24V AC ± 10%
 Ilość obsługiwanych czujników temperatury: 4
 Protokół radiowy: Z-Wave
 Częstotliwość radiowa: 868 MHz
 Zasięg: do 30m w budynkach w zależności od

materiałów budowlanych, 50m w terenie
otwartym

 Wymiary: wysokość 14,5 mm, szerokość 27,3 mm,
głębokość 12 mm



Door / Window sensor
Bezprzewodowy, zasilany bateryjnie, magnetyczny czujnik 

otwarcia drzwi lub okna. Może być wykorzystywany 

wszędzie tam gdzie jest potrzebna informacja o otwarciu 

drzwi, okna, bramy garażowej, rolety etc, w różnego 

rodzaju scenach oraz w systemach nadzoru i 

bezpieczeństwa..

Najważniejsze cechy:

 Podłączenie do dowolnego łącznika instalacyjnego 

umożliwia sterowanie dowolnym elementem systemu 

Fibaro lub dowolną sceną

 Urządzenie może działać w charakterze bezprzewodowego 

czujnika temperatury (po podłączeniu czujnika DS18B20). 

Pomiar temperatury wyświetlany jest z dokładnością do 2 

miejsc po przecinku.

 Posiada alarm sabotażowy oraz ostrzeżenie o niskim 

poziomie baterii.

Elementy Systemu Fibaro



Wall Plug
Włącznik w formie wtyczki z pomiarem zużycia energii 

elektrycznej i unikalnym, zmieniającym kolory, 

krystalicznym pierścieniem LED

Najważniejsze cechy:

 Urządzenie typu Plug & Play

 Monitoring zużycia energii elektrycznej w trybie rzeczywistym. 

Zużycie energii można prezentować na licznych wykresach , 

porównując okresy  zużycia z wyszczególnieniem urządzeń lub 

pomieszczeń.

 Raportowanie o usterce lub statusie podłączonego urządzenia

 Wbudowany tester zasięgu sieci Z-Wave

 Zdalna i bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania

 Najmniejsze i najładniejsze urządzenie tego typu dostępne na rynku

Elementy Systemu Fibaro



Czujnik zalania
Czujnik zalania wykrywa zalanie wodą w 
łazience, kotłowni, kuchni etc. Po wykryciu 
obecności wody, emituje alarm dźwiękowy 
oraz wysyła sygnał radiowy do zasocjowanych 
urządzeń.

Najważniejsze cechy:

 Zasilanie bateryjne – 3 x 1,5V, typ AA,

 Możliwość montażu na zewnątrz – IP44,

 Temperatura otoczenia - od -10 oC do + 40oC.

Elementy Systemu Fibaro



Czujnik dymu
Czujnik dymu – wykrywa dym, który dostaje
się do wnętrza jego obudowy. Jeśli stężenie
dymu osiągnie odpowiedni poziom, czujnik
uruchomi alarm dźwiękowy oraz wyśle sygnał
radiowy do zasocjowanych urządzeń.

Najważniejsze cechy:

 Zasilanie bateryjne – 9V,

 Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii,

 Zasięg anteny – do 30m w budynkach.

Elementy Systemu Fibaro



Czujnik ruchu
Czujka ruchu wykrywa ruch w chronionym 
obszarze reagując na zmiany promieniowania 
podczerwonego. Każda zmiana powoduje 
wysłanie sygnału radiowego do zasocjowanych 
urządzeń.

Najważniejsze cechy:

 Zasilanie bateryjne – 3 x 1,5V, typ AA,

 Możliwość montażu na zewnątrz – IP44,

 Temperatura otoczenia - od - 10 oC do + 40oC.

Elementy Systemu Fibaro



Czujnik temperatury i wilgotności

Czujka temperatury/wilgotności stale 
monitoruje temperaturę i wilgotność 
otoczenia. Po wykryciu zaprogramowanych 
wartości wyśle sygnał radiowy do 
zasocjowanych urządzeń.

Najważniejsze cechy:

 Zasilanie bateryjne – 3 x 1,5V, typ AA,

 Możliwość montażu na zewnątrz – IP44,

 Temperatura otoczenia - od - 10 oC do + 40oC.

Elementy Systemu Fibaro



Termostat grzejnikowy
Utrzymuje stałą temperaturę pomieszczenia i
umożliwia szybką zmianę ustawień z panelu
sterującego. Posiada funkcję otwartego okna –
wyłącza ogrzewanie po wykryciu nagłego
spadku temperatury, np. podczas wietrzenia.

Najważniejsze cechy:

 Zasilanie bateryjne – 2 x 1,5V, typ AA,

 Regulacja temp. w krokach co 0,5oC,

 Pomiar temperatury pomieszczenia co 1 minutę.

Elementy Systemu Fibaro



Expander 1 kanałowy
Pozwala na rozszerzenie możliwości sterowania
dowolnym urządzeniem podłączonym do
systemu FIBARO za pomocą wygodnych
pilotów.

Najważniejsze cechy:

 Zasilanie 12-24 V AC/DC,

 Częstotliwość pracy 434 MHz,

 Trzy tryby pracy,

 Bardzo małe wymiary,

 Do 200 m zasięgu,

 Możliwość pracy maks. do 31 pilotów.

Elementy Systemu Fibaro



Expander 4 kanałowy
Pozwala na rozszerzenie możliwości sterowania
dowolnym urządzeniem podłączonym do
systemu FIBARO za pomocą wygodnych
pilotów.

Najważniejsze cechy:

 Zasilanie 12-24 V AC/DC,

 Częstotliwość pracy 434 MHz,

 Pięć trybów pracy,

 Do 200 m zasięgu,

 Możliwość pracy maks. do 250 pilotów.

Elementy Systemu Fibaro



Piloty do expanderów

Elementy Systemu Fibaro

Pilot lokalizator
Pilot 

samochodowy

Klawiatura 

zewnętrzna

Standardowe 

piloty 4-

kanałowe



Panel Recovery

Tryb Recovery

Recovery Stick



Instalacja naszych urządzeń trwa zaledwie kilka minut:

 Wyjęcie klawiszy odpowiedzialnych za włączenie światła

 Odłączenie ich od przewodów

 Podłączenie modułu Fibaro

 Przyłączenie klawiszy

 Przykręcenie włącznika

Instalacja w kilka minut



Instalacja



Interfejsy Fibaro

iPadSmartphone Komputer

Twój dom jest zawsze 
przy Tobie



 System powstał z myślą o najbardziej wymagających klientach,

 Zastosowanie i możliwości konfiguracji ogranicza tylko wyobraźnia
użytkownika,

 Umożliwia bezprzewodową kontrolę urządzeń, niekoniecznie związanych
z automatyką budynku.

Funkcjonalność Systemu Fibaro



 Oszczędność do 30% energii elektrycznej*,

 Oszczędność do 46% energii cieplnej*,

 Urządzenia są produkowane zgodnie z normami Unii
Europejskiej (RoHS, WEEE) oraz posiadają certyfikat zgodności,

 Trwają zaawansowane prace nad integracją systemu z sprzętem
RTV i AGD

*w zależności od ustawień systemu zaprogramowanych przez użytkownika

Funkcjonalność Systemu Fibaro





Wyobraź sobie 



Wyobraź sobie 



 Dziecinnie łatwa, intuicyjna obsługa,

 Szybka instalacja – montaż kompletnego systemu w domku jednorodzinnym
to 1 dzień,

 Zmiana ustawień systemu - dodawanie urządzeń, programowanie scen,
edycja nazw scen, urządzeń i pokoi nie wymaga wzywania serwisu i zajmuje
użytkownikowi kilka minut,

 Możliwość umieszczenia najczęściej wybieranych scen na pasku szybkiego
uruchamiania – co przyspiesza sterowanie systemem,

 Dimmer (Ściemniacz) daje możliwość płynnej regulacji czasu rozświetlania i
gaszenia światła w zakresie do 10 minut,

 Każdy użytkownik może zaprogramować dla siebie nieograniczoną ilość scen,

 System działa z każdym typem klawiszy/włączników,

Podsumowanie
Najważniejsze zalety Systemu



 Nawet w przypadku pożaru i całkowitego zniszczenia HC, system będzie nadal
działał – zaleta sieci Mesh, oraz asocjacja urządzeń,

 On/Off 2 x 1,5 kW pozwala na podłączenie dwóch urządzeń, co zmniejsza ilość
modułów koniecznych do zainstalowania i redukuje koszt systemu,

 Dimmer posiada funkcję sterowania dowolnym innym urządzeniem,
powiązanym przez asocjację (funkcja dostępna z klawisza!),

 System Fibaro, jako jedyny na świecie, daje możliwość ściemniania diód LED
(przystosowanych do ściemniania),

 System Fibaro, jako jedyny na świecie, może być zamontowany na instalacji
dwuprzewodowej,

Podsumowanie
Najważniejsze zalety Systemu



 Duża moc urządzeń (Dimmer do 500W, On/Off do 3kW) daje nieograniczone
możliwości zastosowania,

 System po zainstalowaniu można dowolnie rozbudowywać o kolejne moduły =
użytkownik nie musi od razu kupować wszystkich urządzeń,

 Systemem można sterować z klawiszy, komputera, dowolnego telefonu
komórkowego z ekranem dotykowym, tabletu, iPoda,

 Instalacja jest bezinwazyjna – bez kucia ścian, przeróbek, dodatkowych
przewodów,

 System może być sterowany z dowolnego miejsca na Ziemi, za pomocą
dowolnego urządzenia mobilnego,

 System jest oparty na rozwijającej się i bardzo przyszłościowej technologii, co
daje pewność, że będzie nowoczesny i funkcjonalny przez długie lata,
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 Cena systemu Fibaro jest ok. 50% niższa od ceny najtańszego
konkurencyjnego rozwiązania,

 Brak kosztownej i skomplikowanej rozdzielni w budynku sterowanym
przez Fibaro,

 Duża swoboda w zmianie wystroju domu sterowanego przez Fibaro –
nie przewiercimy przewodów wieszając obrazy ;-)

 Brak konieczności zakupu drogich paneli sterujących,

 Brak opłat za oprogramowanie – program do HC2 jest aktualizowany
na bieżąco, dodawane są nowe funkcje i usuwane ewentualne błędy.
Klient aktualizuje program kiedy chce, nie płacąc za to.
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Zarządzanie prywatną biblioteką
audio i video.

Dostęp do ulubionej muzyki w
dowolnym pomieszczeniu – system
multiroom.

Dostęp do bazy usług
codziennych jak np.:
restauracja, kino, teatr,
taxi itp.

Integracja ze sklepami
internetowymi.

* Funkcjonalności: Usługi, Multimedia i Zakupy przechodzą  procedurę testową.




