
Kohler Giới thiệu Tám Sản phẩm Nhà Thông minh Mới tại CES 2022 

KOHLER, Wis., Ngày 3 tháng 1 năm 2022 /PRNewswire/--Kohler, thương hiệu toàn cầu hàng đầu, sẽ bổ 
sung tám sản phẩm vào danh mục nhà thông minh của mình tại CES 2022, tập trung vào việc nâng cao 
sức khỏe và giúp mọi người dễ dàng tìm thấy sự bình yên hơn trong ngôi nhà của mình, bao gồm: 

Công nghệ tắm thông minh PerfectFill là thiết bị xả thông minh, bộ điều khiển ứng dụng/kỹ thuật số và 
vòi bồn tắm. PerfectFill điều chỉnh bồn tắm đến nhiệt độ và độ sâu mong muốn bằng một lệnh thoại đơn 
giản hoặc thông qua ứng dụng KOHLER Konnect, giảm thời gian theo dõi bồn tắm trong lúc nước chảy 
vào bồn. PerfectFill đã được demo dưới dạng công nghệ khái niệm trước đây và sẽ được tung ra thị 
trường vào tháng 5 năm 2022. 

Van và bộ điều khiển Anthem - van kỹ thuật số có thể vận hành nhiều đầu ra, tích hợp vào ứng dụng 
KOHLER Konnect, có thể ghép nối với trợ lý giọng nói và cung cấp chức năng độc đáo là kiểm soát nhiệt 
độ và dòng chảy độc lập trong mỗi đầu ra. Kết hợp với các vòi xịt bao trùm của vòi sen Statement, vòi 
sen, vòi phun mưa và xịt toàn thân, Anthem nâng cấp vòi hoa sen thông qua công nghệ và kỹ thuật sáng 
tạo. 

Purist Suspend -vòi nước ở bếp gắn trần có vòi điều khiển từ xa giúp quản lý việc kích hoạt, nhiệt độ và 
âm lượng và vòi có thể điều chỉnh hoàn toàn với khả năng xoay 180 độ. 

Vòi Phòng tắm Riêng Không chạm - Là một dòng sản phẩm mới của Kohler, bạn có thể vận hành 
những vòi nước này chỉ với một cái vẫy tay đơn giản, cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ và hoạt 
động bằng pin, đồng thời có thể nâng cấp công nghệ dễ dàng. 

Dự trữ Năng lượng Kohler - hệ thống lưu trữ năng lượng gia đình dạng mô-đun ghép nối với hệ thống 
điện mặt trời để cung cấp cho chủ nhà khả năng sử dụng năng lượng mặt trời bất kể thời tiết, thời gian 
trong ngày hoặc tình trạng của lưới điện. 

Hộp Khóa Kỹ thuật số Robern IQ - một hộp khóa thông minh cung cấp một hộp đựng nhỏ gọn để bảo 
vệ an toàn các vật có giá trị, thuốc men và các vật dụng cá nhân. Hộp Khóa Kỹ Thuật Số được trang bị 
một bảng điều khiển có bàn cảm ứng cũng như một ứng dụng để đặt và bảo vệ mật khẩu của bạn và 
đảm bảo rằng các vật dụng của bạn được bảo mật. 

Các sản phẩm nổi bật bổ sung sắp ra mắt thị trường vào năm 2022 bao gồm Bồn tắm thư giãn, trải 
nghiệm tắm đa giác quan lấy cảm hứng từ việc tắm trong rừng của Nhật Bản và H2Wise được cung 
cấp bởi Phyn, màn hình nước thông minh được thiết kế để phát hiện rò rỉ và theo dõi việc sử dụng nước 
của hộ gia đình. 

Xem Bộ công cụ Nhấn KOHLER CES. 

Giới thiệu về Kohler Co.  

Được thành lập vào năm 1873, Kohler Co.. là công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực thiết kế, sáng tạo 
và sản xuất các sản phẩm nhà bếp và phòng tắm; tủ, gạch lát và thiết bị chiếu sáng sang trọng; động cơ, 
máy phát điện và giải pháp năng lượng sạch; và chủ sở hữu/vận hành hai khu nghỉ dưỡng đánh gôn và 
khách sạn 5 sao ở Kohler, Wisconsin và St. Andrew, Scotland. 
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