Kohler Memamerkan Delapan Produk "Smart Home" Terbaru di Ajang CES 2022
KOHLER, Wis., 3 Januari 2022 /PRNewswire/ -- Kohler, merek terkemuka di dunia, menampilkan
delapan produk terbaru dalam portofolio smart home di ajang CES 2022. Koleksi produk ini
meningkatkan kesehatan dan kenyamanan pengguna, termasuk:
PerfectFill adalah teknologi smart bathing, tersedia dalam format smart drain, digital/app controller,
dan bath filler. PerfectFill mengisi bak mandi dengan suhu dan tingkat kedalaman yang diinginkan
pengguna lewat perintah suara atau melalui aplikasi KOHLER Konnect. Hasilnya, pengguna mengurangi
waktu yang diperlukan untuk mengawasi bak mandi ketika diisi air. Setelah ditampilkan sebagai teknologi
konsep, PerfectFill akan tersedia pada Mei 2022.
Anthem Valves and Controls – katup digital yang berfungsi pada berbagai keran, terintegrasi dengan
aplikasi KOHLER Konnect, dan dapat digunakan dengan asisten suara (voice assistant). Produk ini
menawarkan fitur unik berupa kendali suhu dan aliran air secara independen pada setiap keran.
Didukung alat semburan menarik pada showerhead, handshowers, rainheads, dan bodysprays seri
Statement, Anthem melengkapi fitur shower dengan teknologi dan teknik inovatif.
Purist Suspend – keran dapur yang terpasang pada langit-langit, memiliki remote puck yang mengatur
aktivasi, suhu, dan volume air, serta selang yang sepenuhnya dapat diputar dengan sudut 180 derajat.
Touchless Residential Bathroom Faucet – Kategori produk baru dari Kohler, keran-keran ini berfungsi
dengan menggerakkan tangan, menawarkan kendali suhu air dan beroperasi dengan baterai sehingga
mempermudah pembaruan teknologi.
Kohler Power Reserve – sistem modular penyimpanan energi di rumah yang terpasang dengan sistem
tenaga surya, memberikan akses bagi pemilik rumah terhadap tenaga surya terlepas dari kondisi cuaca,
waktu, atau status jaringan listrik.
Robern IQ Digital Lock Box – sebuah smart lock box yang menawarkan cara praktis untuk melindungi
barang-barang berharga, obat-obatan, dan benda pribadi. Digital Lock Box dilengkapi dengan panel
sentuhan (touchpad) dan aplikasi untuk mengatur dan menjaga kata sandi demi memastikan keamanan
barang-barang Anda.
Produk-produk lain yang segera hadir pada 2022 termasuk Stillness Bath, pengalaman mandi
multisensoris yang terinspirasi dari pemandian di tengah hutan khas Jepang, dan H2Wise powered by
Phyn, monitor air cerdas yang mendeteksi kebocoran dan memantau tingkat penggunaan air di rumah.
Materi KOHLER bagi pers di ajang CES.
Tentang Kohler Co.
Berdiri pada 1873, Kohler Co. adalah pemimpin industri global dalam desain, inovasi, dan produksi
peralatan dapur dan kamar mandi; lemari mewah, ubin dan pencahayaan; solusi mesin, generator, dan
energi bersih; serta, pemilik/pengelola dua hotel dan resor golf bintang lima di Kohler, Wisconsin, dan St.
Andrews, Skotlandia.
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