
 
 עם חידושים ועיצובים חכמים CES 2023-מציגה את מנהיגותה בקטגוריית המטבח והאמבט ב ( Kohler) חברת קולר

 חדשים לשיפור הרווחה בבית 

עם   150-, מתחילה את שנתה ה1873חברת קולר., שנוסדה בשנת   -- /PRNewswire/ 2023בינואר,  3קולר, ויסקונסין., 
בלאס וגאס . החברה   CES 2023-אספקת חידושים ראשוניים לשוק, בהכרזה על מערך המוצרים החכמים שהיא מציגה ב

שהיא מנהיגה בתחום מוצרי המטבח, האמבט, מערכות האנרגיה והאירוח מציגה בראשונה מוצרים ושירותים שנועדו  
 לעזור לאנשים לשפר את רווחתם בבית, תוך מינוף טכנולוגיה כדי לספק אספקה וניהול מים חכמים בחיי היומיום. 

יצירת חוויות טובות יותר עבור אנשים על ידי שיפור הביצועים של אספקת מים ביעילות מהווה יתרון תחרותי עבור קולר.  
 Kohler CES (#5921 :) חידושי המוצר הבאים יודגשו, בין היתר, בדוכן של 

למקלחת חכמות מספקים בלחיצת כפתור, בו זמנית טמפרטורות, לחצים  ( Anthemשסתומים ובקרות אנתם ) •
והגדרות ריסוס שונות עבור כל יציאת מים. שטיפה במים חמים וקרירים בו זמנית מציעה יתרונות הידרותרפיה  

שולטות על עד שש יציאות מים   ויוצרת חוויה דמוית ספא בבית. מערכות מקלחת חכמות דיגיטליות של אנתם
 ומציגות כמה מים היו בשימוש לאחר כל מקלחת כדי לעזור ליידע אנשים מה הצריכה שלהם. 

אחוז פחות מים מאשר ראש   40משתמשות בעד   VES (Variable Eco-Spray) ראש מקלחת ומקלחת יד של •
מותאם לספק כיסוי שטיפה חזק,   VES תרסיס הזרימה הנמוכה של 2.5gpm. Statement מקלחת טיפוסי של

כוללת את   Statement-וזה נותן מענה לשני צרכי חווית מקלחת עיקריים. קולקציית ה -תוך שמירה על חמימות 
של קולר, המזרימה אוויר לטיפות המים כדי לגרום להן להרגיש גדולות   Katalyst טכנולוגיית אינדוקציית האוויר

, לצורך טבילה יוקרתית יותר אך תוך שימוש בפחות מים. ראשי יותר ולשמור על חום זמן רב יותר
 תואמים לצינורות קיימים לצורך שדרוג קל.  Statement מקלחת

• H2Wise Smart Monitoring Water Systems ,המופעלות על ידי צגי Phyn   ועוקבות אחר כל צריכת המים
כולל פונקציונליות של  +  ™ H2Wise קפיאה.הביתית, מתריעה למשתמשים על דליפות ומספקת אזהרות לפני  

כיבוי מרחוק, במקרה של דליפה קטסטרופלית. תכונה חכמה חדשה להפחתת צנרת קפואה שמגיעה ברבעון  
להוריד לזמן   KOHLER Konnect , מזהה אם צינורות מתחילים לקפוא ומנחה מתקן מים של2023השני של 

 קצר את הלחץ לצורך מזעור נזק פוטנציאלי. 

• Eir Smart Toilet   מציע תכונות נוחות כגון מושב מחומם, ניקוי אישי, מכסה פתיחה וסגירה אוטומטית, שטיפה
העיצוב המלוטש  . EPA של WaterSense כפולה ויכולות שטיפה אוטומטית חכמה, העומדות בקריטריונים של

 ר. ואפשרויות הגימור המרובות, מרחיבים את מגוון סל השירותים החכמים של קול

הוא מותג הלייף סטייל החדש של קולר, המורכב ממערכות הזלפה של מקלחת אלגנטיות עם   (Sprigספריג ) •
תכליתי, ופצצות רחצה יוקרתיות המספקות מפלט שליו  -תרמילי הזלפה למקלחת טבעיים, ערפילי גוף רב

זר ארומתרפיה למים,  באמצעות ארומתרפיה. מערכות הזלפה ספריג מתאימות בקלות למקלחת קיימת כדי לפ
 מה שמקל על אנשים להעלות את שגרת היומיום לרגע של בריחה, כדי לשפר את הרווחה. 

אחוז זכוכית ממוחזרת ממסכי   50-70-חברה בת של קולר, עשויים מ,  (ANN SACKSאריחי אלו של אן סאקס ) •
 CES.-טלוויזיה ומחשבים שנזרקו ויוצגו ב

של קולר תערוך השנה   Stillness Infinity Experience-, אמבטיית ה2023לשנת  CES Innovation בתור זוכה בפרס
- את הופעת הבכורה שלה באתר כדי שהמשתתפים יוכלו לראות, להריח, לשמוע ולחוש את חווית הרחצה החכמה הרב

 חושית, שהופכת את חדר האמבטיה למקלט של הרפיה ונוחות. 

ת הרמה הגבוהה ביותר של טיפול בלקוחות למוצרים ופתרון בעיות באמצעות  כדי לספק א  האבחון מרחוק קולר מציגה את
לנייד. היא מציעה משוב מידי על מצב המכשירים, הוראות שלב אחר שלב לאבחון ותיקון   KOHLER Konnect אפליקציית

שית. אבחון מרחוק  בעיות, או את היכולת להעביר נתונים ולחבר אנשים ישירות עם נציג שירות לקוחות לצורך תמיכה אי
,  2022לשנת   CES Innovation מילוי אמבט חכם, זוכה פרס PerfectFill- זמין כעת עבור אנתם, המקלחת החכמה ו

 . KOHLER Konnect-ויהווה אופציה עבור מוצרים עתידיים התומכים ב

 KOHLER CES Press Kit. למידע נוסף נא לבקר באתר 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=iw&o=3745001-1&h=660086959&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3745001-2%26h%3D2605810881%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkohler.box.com%252Fs%252Fs27vquyo4ysif0jjp63shkithp2nk65x%26a%3DKOHLER%2BCES%2BPress%2BKit&a=KOHLER+CES+Press+Kit


 . Kohler Co אודות

- , היא מהחברות הפרטיות הגדולות והוותיקות ביותר בארה"ב, והיא כוללת למעלה מ1873חברת קולר אשר נוסדה בשנת  
מקומות ייצור ברחבי העולם והיא המובילה   50-, יש יותר מ1873שהוקמה בשנת  , .Kohler Co עמיתים. לחברת 35,000

רונות יוקרה, אריחים ותאורה; מנועים, גנרטורים ופתרונות  העולמית בתכנון, חדשנות וייצור מוצרי מטבח ואמבטיה; א
אנרגיה נקייה; והיא הבעלים/המפעילה של שני אתרי נופש וגולף של חמישה כוכבים בקוהלר, ויסקונסין וסנט אנדרוס,  

. החברה גם מפתחת פתרונות  2021- ב Ryder Cup-של קולר יארח את ה  Whistling Straits סקוטלנד. מסלול הגולף
לטיפול בבעיות דחופות, כגון מים נקיים וסניטציה, עבור קהילות נטולות שרותים ברחבי העולם, כדי לשפר את איכות  

 . kohlercompany.com החיים של הדורות הנוכחיים והעתידיים. למידע נוסף, בקרו באתר

 אמונה בטוב יותר: פלנטה טובה יותר, קהילות טובות יותר, חיים טובים יותר

בטוב יותר היא אסטרטגיית הקיימות וההשפעה החברתית של קולר שמבוססת על פילוסופיית התפעול של החברה  אמונה 
לכדור הארץ, לאנשים, לקהילות ולעסקים. לאמונה בטוב יותר יש שלושה    -לפיה המיטב שלה תמיד יכול להיות טוב יותר 

ם יותר באמצעות כל אחד מעמודי התווך הללו, קולר פועלת  פלנטה טובה יותר, קהילות טובות יותר, חיים טובי עמודי תווך:
לפיתוח מוצרים ותכניות שתהיה להם השפעה משמעותית, לא רק על העסקים שלה, אלא גם על הקהילות שהוא משרתת,  

 ועל חייהם של האנשים שמשתמשים במוצריה. 

  : אנשי הקשר 

 Stephen Maliszewski  Jillian Rosone 
stephen.maliszewski@kohler.com Jillian.rosone@kohler.com 
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