PRO series

Europa’s meest complete aanbieder van
betaalbare connected apparaten

Met trots presenteert Smartwares Group de PRO Series, een gevarieerd assortiment van connected apparaten voor diegenen
die op zoek zijn naar een slimme oplossing voor een alledaags probleem. De verschillende items worden aangestuurd door één
gebruiksvriendelijke app, ontwikkeld door softwareproducent HomeWizard, en zijn compatible met diverse spraakassistenten.
Erik Raphael, CEO van de Smartwares Group: “Het unieke PRO Series concept is ontstaan vanuit ons specialisme in domotica, beveiliging, verlichting en klein
huishoudelijk. Het resultaat is een breed, betaalbaar assortiment van connected artikelen die uitblinken in gebruiksvriendelijkheid, design, een intuïtieve app en
niet te vergeten: veiligheid. Dankzij het gebruik van Europese servers garanderen wij dat alle persoonsdata beschermd is volgens de AVG wetgeving. En samen
met ons team van engineers voorzien we onze gratis app continu van de nieuwste features, items en updates.”

Link app & spraakassistentie
De PRO Series bevat diverse slimme apparaten uit het merkportfolio van de Smartwares Group, zoals (gekleurde) lampen, stekkers, rook- en watermelders, een
beveiligingsset (deur-/raamcontact plus lamp) en een slimme robotstofzuiger.

p
he ap
I'm t
controlling
the
Link!

Alle artikelen communiceren via een tweeweg 868 MHz frequentie en
worden aangestuurd door de HomeWizard Link app. De opkomst van
meer spraakgestuurde interfaces gaat ook aan de PRO Series niet voorbij;
de producten werken al met Amazon Alexa en meer comptabiliteiten,
zoals Google Assistant, staan hoog op de agenda.
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Wat maakt PRO Series uniek?
PRO Series is een uniek concept ontstaan vanuit ons specialisme in domotica, beveiliging, verlichting en klein huishoudelijk.
•
•
•

Gebruiksvriendelijk en aantrekkelijke designs
Intuïtieve applicatie
Alle persoonsdata is beschermd dankzij EU cloud servers

•	De gratis app wordt continu geupdate met nieuwe features
en producten
• Compatible met meerdere merken en spraakassistenten

Vier hoofdcategorieën
Europees onderzoek heeft uitgewezen dat consumenten die een slim producten willen kopen op zoek zijn naar een oplossing voor een probleem. Met de
koopmotieven van de consument in het achterhoofd is het PRO Series assortiment daarom onderverdeeld in vier hoofdcategorieën die de consument drijft:
energiebesparing, comfort, veiligheid en beveiliging.
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Smartwares Group is continu op zoek naar innovatieve en
verrassende PRO Series artikelen. Zo lanceert het tijdens
IFA een slimme privacycamera die automatisch naar de
privacymodus gaat wanneer de gebruiker thuiskomt.
Eveneens nieuw is een slimme torenventilator en een set
met CO en rookmelder die automatisch een melding naar de
smartphone verzenden wanneer er rook of koolmonoxide
wordt gedetecteerd.
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