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Panasonic Heating and Cooling wprowadził do swojej oferty klimatyzatorów możliwość
sterowania głosowego za pomocą Google Assistant i Amazon Alexa. To oznacza, że
rozwiązania Panasonic kompatybilne z aplikacją Comfort Cloud, w tym wszystkie domowe
klimatyzatory i systemy PACi, mogą być teraz aktywowane głosem, co umożliwi prostą i
wygodną kontrolę.
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Funkcja sterowania głosem oferuje liczne korzyści zarówno w budynkach komercyjnym, jak i
mieszkalnych. Przykładowo właściciele domów, którzy przyzwyczajeni są do sterowania
oświetleniem i urządzeniami audio za pomocą głosu, mogą teraz kontrolować również system
klimatyzacji Panasonic, zapewniając sobie komfortowe warunki. Po połączeniu z
klimatyzatorem Panasonic za pomocą aplikacji Comfort Cloud właściciele domów mogą
korzystać z Google Assistant lub Amazon Alexa, aby włączyć / wyłączyć urządzenie, ustawić
tryb pracy i temperaturę. Dla maksymalnego komfortu, użytkownik może wprowadzić również
niestandardowy tryb za pomocą ustawień w aplikacji Google Home lub Alexa. Polecenia takie
jak „OK, Google, Good Morning” można zaprogramować, aby przypisać do nich żądaną
temperaturę, co pozwala dodatkowo oszczędzić czas.

  

  

  

Sterowanie głosem jest również kompatybilne z rozwiązaniami Panasonic PACi dla sektora
komercyjnego. Użytkownicy mogą wstępnie określić parametry pracy systemu, aby zapewnić
najbardziej odpowiednie warunki. Na przykład ustawienia aplikacji Comfort Cloud, takie jak
temperatura, można aktywować poleceniami głosowymi, aby schłodzić biuro jeszcze przed
przybyciem pracowników. Ta usługa może być łatwo administrowana przez każdego
pracownika za pośrednictwem Amazon Alexa lub przez użytkowników, którzy zostaną
zaproszeni do przyłączenia się przez aplikację Google Home.

  

Od końca lipca 2019 r. Panasonic Voice Control będzie dostępny w języku angielskim poprzez
Amazon Alexa i Google Assistant. Pozostałe języki będą dostępne w kolejnych miesiącach.
Panasonic Voice Control pomoże zaoszczędzić czas, zapewniając wygodę i komfort klientom
Panasonic.
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Więcej informacji na temat systemów klimatyzacji i ogrzewania Panasonic można znaleźć na
stronie: http://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/.
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