
Kohler na veľtrhu CES 2022 predstavuje osem nových produktov pre inteligentnú domácnosť 

KOHLER, Wisconsin, 3. januára 2022 /PRNewswire/ -- Kohler, popredná svetová značka, predstavuje na 
veľtrhu CES 2022 osem prírastkov do svojho portfólia produktov pre inteligentnú domácnosť, ktoré sa 
zameriavajú na zvyšovanie pohody a uľahčenie ľuďom oddýchnuť si, vrátane: 

Technológia inteligentného kúpania PerfectFill zahŕňa inteligentný odtok, digitálny ovládač/ovládač 
aplikácie a napúšťač vane. PerfectFill napustí vaňu vodou s preferovanou teplotou a na požadovanú 
hĺbku jednoduchým hlasovým príkazom alebo prostredníctvom aplikácie KOHLER Konnect, čím skráti 
čas strávený sledovaním vane pri jej napúšťaní. Technológia PerfectFill, ktorá už bola predvedená ako 
koncepčná technológia, bude k dispozícii na zakúpenie v máji 2022. 

Ventily a ovládacie prvky Anthem – digitálne ventily môžu ovládať viacero výstupov, integrovať sa do 
aplikácie KOHLER Konnect, možno ich spárovať s hlasovými asistentmi a ponúkajú jedinečnú funkciu 
nezávislého ovládania teploty a prietoku v každom výstupe. Spárované s ponornými tryskami sprchových 
hlavíc Statement, ručných spŕch, dažďových hlavíc a telových trysiek, Anthem vylepšuje sprchu 
prostredníctvom inovatívnej technológie a konštrukcie. 

Purist Suspend – kuchynská batéria montovaná na strop so vzdialeným modulom, ktorý riadi aktiváciu, 
teplotu a hlasitosť, a plne nastaviteľnou hadicou s otáčaním o 180 stupňov. 

Bezdotyková kúpeľňová batéria – nová kategória pre spoločnosť Kohler, tieto batérie fungujú 
jednoduchým mávnutím ruky, ponúkajú reguláciu teploty a fungujú na batériu, čím ponúkajú jednoduchú 
technickú inováciu. 

Kohler Power Reserve  – modulárny systém na ukladanie energie pre domácnosť, ktorý sa páruje so 
solárnymi systémami a poskytuje majiteľom domov prístup k solárnej energii bez ohľadu na počasie, 
dennú dobu alebo stav siete. 

Digitálny uzamykací box Robern IQ – inteligentný uzamykací box, ktorý ponúka kompaktný spôsob 
bezpečnej ochrany cenností, liekov a osobných vecí. Digitálny uzamykací box je vybavený dotykovým 
panelom a tiež aplikáciou na nastavenie a ochranu vášho hesla a zabezpečenie vašich položiek. 

Medzi ďalšie odporúčané výrobky, ktoré prídu na trh v roku 2022, patria Stillness Bath (Tichý kúpeľ), 
viaczmyslový zážitok z kúpania inšpirovaný japonským kúpaním v lese a H2Wise s napájaním Phyn, 
inteligentné monitory vody určené na zisťovanie únikov a sledovanie spotreby vody v domácnostiach. 

Pozrite si súbory pre tlač KOHLER CES. 

O spoločnosti Kohler Co. 

Spoločnosť Kohler Co. bola založená v roku 1873 a je globálnym lídrom v dizajne, inováciách a výrobe 
produktov do kuchyne a kúpeľne, luxusných vitrín, kachličiek a osvetlenia, motorov, generátorov a riešení 
pre čistú energiu. Je tiež majiteľom a prevádzkovateľom dvoch päťhviezdičkových pobytových a 
golfových rezortov v meste Kohler vo Wisconsine a v St. Andrews v Škótsku. 
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Vicki Hafenstein 
Victoria.valdezhafenstein@kohler.com  

Jillian Rosone 
Jillian.rosone@kohler.com 
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