
 
Kohler מציגה בתערוכת CES 2022  שמונה מוצרים חדשים לבית החכם 

המותג העולמי המוביל, מוסיף שמונה תוספות  , Kohler חברת -- //PRNewswire 2022בינואר   3קוהלר, ויסקונסין, 
תוך ההתמקדות בשיפור הרווחה והקלה על האנשים המחפשים את השקט  ,  CES 2022-לפורטפוליו הבית החכם שלו ב

 הנפשי, כולל את: 

PerfectFill  בקר דיגיטלי/אפליקציה וממלא אמבטיה.הניקוז החכם,  -טכנולוגיית רחצה חכמה PerfectFill   מביא את
 KOHLER האמבטיה לטמפרטורה המועדפת ולעומק הרצוי בעזרת פקודה קולית פשוטה או דרך אפליקציית 

Konnect  .ומפחיתה את הזמן המושקע במעקב אחר האמבט בעת המילוי PerfectFill   שהודגמה בעבר כטכנולוגיית
 . 2022לרכישה במאי   קונספט, תהיה זמינה

 KOHLER השסתומים הדיגיטליים יכולים להפעיל מספר פתחים, להשתלב באפליקציית – Anthem שסתומים ובקרים
Konnect ,  הם גם ניתנים לשליטה באמצעות העוזרים הקוליים, ולהציע את הפונקציונליות הייחודית של בקרה עצמאית של

עם מרסיסים הטבילים של ראשי המקלחת, מקלחות הידיים, ראשי הגשם   הטמפרטורה ושל זרימה בכל פתח. בשילוב
 משדרג את המקלחת באמצעות הטכנולוגיה והנדסה החדשנית.  Anthem ומרסיסי הגוף, 

Purist Suspend –   ברז מטבח המורכב על התקרה הכולל דיסקוס לשליטה מרחוק שמנהל את ההפעלה, את
 מעלות.  180לחלוטין עם סיבוב של  הטמפרטורה והנפח וכלל צינור מתכוונן  

ברזים אלה מופעלים בהנפה פשוטה של היד ומציעים  , Kohler קטגוריה חדשה עבור – ברז אמבטיה ללא מגעה למגורים
 בקרת טמפרטורה. ההפעלה מתבצעת באמצעות סוללה והברזים מציעים פתרון שדרוג הטכני קל. 

תית לאחסון האנרגיה המתמזגת עם מערכות אנרגיה סולארית כדי  מערכת מודולרית בי   – Kohler מאגר האנרגיה של
 לספק לבעלי בתים גישה לאנרגיה סולארית ללא קשר למזג האוויר, שעה ביום ולמצב של רשת החשמל. 

Robern IQ Digital Lock Box –   קופסה נעילה חכמה המציעה את הדרך הקומפקטית להגנה המאובטחת על חפצים
ות ועל החפצים אישיים. קופסת נעילה דיגיטלית מצוידת במשטח מגע ובאפליקציה לצורך ההגדרה  יקרי ערך, על התרופ

 וההגנה על הסיסמה שלכם ומבטיחה שהפריטים שלכם יישארו מאובטחים. 

חושית בהשראת רחצה  - חווית רחצה הרב, האמבט השקט כוללים את 2022מוצרים נבחרים נוספים שיגיעו לשוק בשנת 
בקרי מים חכמים שנועדו לזהות דליפות ולעקוב אחר צריכת המים  ,  Phyn המופעלים על ידי H2Wise ביער יפני ואת

 הביתית. 

 . CES עבור KOHLER תונותערכת עי-עיינו ב

 . Kohler Co אודות

, המובילה העולמית בתכנון, חדשנות וייצור מוצרי מטבח ואמבטיה; ארונות  1873שהוקמה בשנת , .Kohler Co חברת
יוקרה, אריחים ותאורה; מנועים, גנרטורים ופתרונות אנרגיה נקייה; והיא הבעלים/המפעילה של שני אתרי נופש וגולף של  

 , סקוטלנד. חמישה כוכבים בקוהלר, ויסקונסין וסנט אנדרוס

 : אנשי הקשר

 ויקי הפנשטיין 
 Victoria.valdezhafenstein@kohler.com 

 ג'יליאן רוזון 
Jillian.rosone@kohler.com 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=iw&o=3397330-1&h=12640151&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3397330-2%26h%3D591636656%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkohler.box.com%252Fs%252Flvbakwgett21aexvxon0fuu83nh6pwao%26a%3DKOHLER%2BCES%2BPress%2BKit&a=%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA+%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA+KOHLER%C2%A0%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+CES
https://c212.net/c/link/?t=0&l=iw&o=3397330-1&h=12640151&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3397330-2%26h%3D591636656%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkohler.box.com%252Fs%252Flvbakwgett21aexvxon0fuu83nh6pwao%26a%3DKOHLER%2BCES%2BPress%2BKit&a=%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA+%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA+KOHLER%C2%A0%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+CES
https://c212.net/c/link/?t=0&l=iw&o=3397330-1&h=3178215721&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3397330-2%26h%3D1391248141%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kohlercompany.com%252F%26a%3DKohler%2BCo&a=%C2%A0Kohler+Co.
https://c212.net/c/link/?t=0&l=iw&o=3397330-1&h=3178215721&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3397330-2%26h%3D1391248141%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kohlercompany.com%252F%26a%3DKohler%2BCo&a=%C2%A0Kohler+Co.
https://c212.net/c/link/?t=0&l=iw&o=3397330-1&h=3178215721&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3397330-2%26h%3D1391248141%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kohlercompany.com%252F%26a%3DKohler%2BCo&a=%C2%A0Kohler+Co.
mailto:Victoria.valdezhafenstein@kohler.com
mailto:Jillian.rosone@kohler.com

