
Przełomowe rozwiązanie
na rynku smart home!



Home Center 3 to najbardziej zaawansowana centrala do zarządzania inteligentnym domem na świecie, 
stworzona w oparciu o nasze 10-letnie doświadczenie i liczne komentarze od użytkowników i instalatorów FIBARO.

To nowoczesne i niezawodne urządzenie, które pozwoli Ci w prosty sposób - za pomocą jednego przycisku, 
gestu lub słowa - sterować wszystkimi funkcjami inteligentnego domu.

Odkryj nieograniczone możliwości Twojego domu

Bramy i rolety Klimat Nastrój Multimedia Bezpieczeństwo Ogród Ochrona Oświetlenie



Stabilność i unikalna wydajność

1,3x szybszy procesor
niż Home Center 2

Home Center 3

Home Center 2

4x1,2 GHz

2x1,8 GHz



Stabilność i unikalna wydajność

2x większa pamięć
niż Home Center 2

Home Center 3

Home Center 2

2GB

1GB



Stabilność i unikalna wydajność

4x większa pamięć flash
niż Home Center 2

Home Center 3

Home Center 2

8GB

2GB



Stabilność i unikalna wydajność

większy zasięg
niż Home Center 2

Home Center 3

Home Center 2

do 150m

do 100m

50%



Wszystko w jednym

Wiemy, jak ważna jest dla Ciebie możliwość połączenia rozwiązań FIBARO z urządzeniami innych producentów, 
które masz w swoim domu. Z Home Center 3 możesz w łatwy sposób integrować FIBARO z wieloma popularnymi markami, 
aby wszystkie ze sobą współpracowały w odpowiedzi na Twoje codzienne potrzeby.



Możesz mieć pewność, że Twoje dane i dostęp do Twojego 
domu są skutecznie chronione. Gwarantuje to wykorzystanie 
w Home Center 3 najnowocześniejszych zabezpieczeń 
na rynku.

Bezpieczeństwo 
ponad wszystko

Szyfrowane dane
użytkownika

Bezpieczna
komunikacja

Autoryzacja
FIBARO ID

Ochrona plików
systemowych



Nie musisz się martwić, że w razie problemów z internetem, Twój dom przestanie być ‘smart’.
Inteligentny dom FIBARO działa bez zarzutu nawet bez dostępu do wielkiej światowej sieci.

Brak połączenia
z internetem

Połączenie dzięki 
sieci Z-Wave

Brak internetu nie jest już problemem



Dzięki aplikacji Home Center App możesz być 
w ciągłym kontakcie ze swoim domem i zarządzać 
nim z dowolnego miejsca na świecie.

Jej możliwości i łatwość użytkowania zostały 
docenione przyznaniem prestiżowej nagrody CES 
Innovation Awards 2019.

Zarządzaj domem
z telefonu



Inteligentnym domem FIBARO możesz zarządzać na wiele różnych sposobów - również głosem.
Wystarczy kilka słów do jednego z najpopularniejszych asystentów głosowych.

Twój głos ma znaczenie



Głosowe sterowanie FIBARO możliwe jest również 
z samochodów wyposażonych w Android Auto i Car Play. 
Dzięki temu, będąc w drodze możesz włączać i wyłączać 
urządzenia, a także przygotować dom na Twój powrót
lub zabezpieczyć go na czas Twojej nieobecności.

Zarządzaj swoim domem
z inteligentnego auta



Zaproś Home Center 3
do Twojego domu



fibaro.com


