Revista

Casa e tecnologia

Dispositivos para
integrar uma casa
inteligente.

Smart
Window
A luz é um fenômeno físico muito
importante para a existência e
manutenção da vida. Quando
nossos olhos recebem a luz, ela
passa por dois caminhos distintos. A
luz passa por nossa via VISUAL e
por nossa via BIOLÓGICA. A via
biológica é responsável pelo envio
de um sinal ao nosso ritmo
circadiano que é influenciável pela
variação da luz. O ritmo circadiano
promove no nosso corpo produção
de hormônios, alterações da força
muscular, fluxo de melatonina, etc.
Para que nosso ritmo ou ciclo
circadiano funcione corretamente,
devemos receber a luz natural para
absorção dos nossos olhos.
A Janela Inteligente tem como
principal função imitar a luz do dia
regulando a passagem de luz através
do seu sistema de recepção
luminosa. Seu uso é mais indicado
para momentos do dia em que o
clima está nebuloso, com pouca luz
ou quando a janela recebe a luz
direta do Sol em um dia sem nuvens.
Pessoas de hábitos noturnos tendem
a se beneficiar bastante com o
dispositivo,
já
que
preferem
desenvolver suas tarefas a noite.

COMPRE AGORA!

@smart_window
Facebook.com/smart_window

CABINE DE DESINFECÇÃO
DOMÉSTICA

As Cabines de Desinfecção Domésticas são a última tendência em
segurança contra ameaças externas, desde ladrões até agentes
químicos, físicos e biológicos.
Ela funciona como a porta e ante-sala para sua casa. Ela tem duas
portas automáticas, que se abrem sequencialmente, evitando a
contaminação do ambiente interno da sua residência. São
equipadas com fechadura acionada por digital ou scanner de retina.
Podem ser instalada em qualquer residência. Totalmente integrada
com a Alexa ou Siri.
Customize sua cabine e
receba em 10 dias.
Instalação grátis!!

@desinfecçãonolar
Facebook.com/desinfecção_doméstica
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COMO FUNCIONA A CABINE DE DESINFECÇÃO DOMÉSTICA
A tecnologia foi desenvolvida para laboratórios de pesquisa com agentes
perigosos e adaptada para uso doméstico. Em essência, a cabine contém
sensores internos que detectam a presença de partículas (vírus, bactérias
e esporos) ou substâncias químicas tóxicas e radiação. Sua inteligência
artificial seleciona a melhor alternativa para desinfecção, conforme a
ameaça detectada e a natureza do objeto a ser desinfectado. As opções
vão desde aspersão de ar comprimido, ducha tradicional (água e sabão),
névoa de desinfetante, luz UV. Define o tempo de exposição e, se for o
caso, a concentração do desinfetante.
As mais avançadas contem sensores externos que avaliam a qualidade do
ar, nível de poluição atmosférica, radiação e até pólen, auxiliando no
processo decisório de quando sair e explorar o ambiente externo, com o
máximo de segurança. Também oferecem proteção em caso de incêndio.

ITENS DE LUXO
Vários modelos disponíveis, para
conbinar com a decoração da sua casa,
tanto interna quanto externamente.
Conceito modular: Instalando módulos
sequenciais, pode-se ampliar as
funcionalidades da sua cabine de
desinfecção.
Funcionalidades
opcionais:
•Banho pet
•Integração com o closet inteligente.
Após o banho de desinfecção escolha
sua roupa e receba pelo tubo
pneumático a partir do seu closet.
•Spa relaxante, com ofurô ou banheira
de hidromassagem, aromaterapia,
ajuste de iluminação e música
ambiente.

Closet
Inteligente
O closet inteligente é capaz de
realizar infinitas tarefas, e todas elas
estarão ligadas a dispositivos
digitais
que
farão
você
se
surpreender com esse novo mundo.
Um dos dispositivos é a etiqueta
digital que é capaz de alterar
numerações e estampas, identificar
peças falsas, localizar peças
perdidas, entre outras atrações.

O closet possui sistema de comando
de voz que te atualiza sobre as
tendencias, clima e também envia
lembretes para que ocorra a
identificação das roupas que não
estão de acordo com sua vestimenta
e numeração. Além dessas inúmeras
possibilidades, o closet também
possui um design autêntico e acertivo
para o conforto e praticidade de
nossos lares.

COMPRE AGORA!

@Closet_intelig
Facebook.com/closetinteligente

Shake
Cooker

Poupar tempo! Esse é o objetivo do
Shake Cooker.
Por muito tempo homens e
mulheres sofreram com a limpeza
de fogões engordurados, e como é
difícil não é mesmo?

Com o propósito de ajudar milhares
de pessoas, a empresa Help Me
Here desenvolveu um fogão que ao
detectar
algum liquido em sua
superfície, libera produtos de limpeza
que não deixam tal liquido cravejar
em seu fogão, preservando a sua
higiene e vida útil.

COMPRE AGORA!

@shakecooker
Facebook.com/ shakecooker
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SHAKECOOKER

USAR ?
POR QUE É IMPORTANTE

A nossa sociedade caminha para uma
rotina mais apressada, onde o tempo se
torna cada vez mais valioso. Com o Shake
Cooker, você economiza tempo para fazer
o que quiser: passar um tempo coma
família, dormir um pouco, fazer um lanche
tranquilamente, etc. O Shake
Cooker
economiza seu tempo para que você
possa viver os simples da vida.

BENEFÍCIOS
O Shake
Cooker
economiza seu tempo para
que você viva sem se
preocupar com coisas que
roubam
momentos que
poderiam ficar marcados na
sua memória. Apesar de
suas aprimoradas funções,
o Shake Cooker não deixa
de ser um fogão, impedindo
que a alimentação de quem
o usa se torne nociva, já
que reduz a escolha de fast
food,
e
comidas
industrializadas.

Absorbent

Floor
Muitas vezes ficamos concentrados
em algo, e esquecemos das coisas
que estão ao nosso redor, por esse
motivo temos a consequência de
derrubar alguns objetos, como por
exemplo um copo com algum
liquido,
como
água,
suco,
refrigerante e outros. Com esse tipo
de acidente, temos que nos dar o
trabalho de limpar a sujeira, o que
geralmente muitas pessoas no
cotidiano tem a preguiça de fazer
isso. Mas graças ao Absorbent Floor
não temos que ter o trabalho de
limpar o piso. Para que não haja
mais esse tipo de descuido o
Absorbent Floor será a solução
desse problema.
Ele é um tipo de piso que vem com
um mecanismo que vai absorver
qualquer líquido e transporta-lo em
uma sequência de tubos abaixo do
piso até chegar ao solo. Ele não vai
ser permitido em apartamentos
justamente por causa da sua função.
Temos diversos tipos e tamanhos de
pisos, caso queira nos contratar
mande
mensagem
no
nosso
facebook logo abaixo e visite nossa
página no instagram.

COMPRE AGORA!

@ AbsorbentFloor_Official
Facebook.com/ absorbentfloor
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PROTECTOROFINVADERS

USAR ?
POR QUE É IMPORTANTE

Quer sua casa, apartamento, lojas...
Protegidos?
Com a pandemia causada pelo Covid-19
em 2020 e com os impactos ambientais
aumentando significativamente, criamos
uma película protetora invisível para
serem instaladas nas janelas e até
portas.

BENEFÍCIOS
A
película
utiliza
tecnologia avançada, onde
se tiver contato, é capaz
de
desaparecer
com
doenças
ou
resíduos
tóxicos, como o gás
carbonico ou até cheiros
desagradáveis.

Protector
of Invaders
Com o botão manual você poderá
colocar suas preferências, como
substâncias
que
causam-lhe
alergias e utilizar a opção de
expulsar animais indesejados como
moscas, mosquitos e até animais
maiores como morcegos, ratos,
gatos... Caso você tiver um animal
doméstico, o botão manual te
auxiliará para que nada aconteça ao
seu animalzinho.

O controle pode ser instalado em
celulares, computadores, televisão,
tablets, carros, chaves e até em
paredes de sua casa.

COMPRE AGORA!

@protector_of_invaders
Facebook.com/protectorofinvaders
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SMARTGLASSES

criação?
O que impulsionou sua

Muitas vezes somos impossibilitados de
fazer simples tarefas domesticas,
porque na maioria das vezes estamos
ocupados com nossa rotina ou
simplesmente não queremos levantar
do sofá. Fica difícil até mesmo garantir
que nossa casa esteja segura, porque a
deixamos pela manha e só retornamos
ao final do dia.

BENEFÍCIOS
Felizmente os Smart
Glasses foram criados
para resolver os seus
problemas!
Eles
permitem que você
comande
todos
os
eletrodomésticos
de
sua casa sem nenhum
esforço. É possível ate
mesmo ter acesso às
câmeras de segurança
e controlar o que esta
acontecendo dentro e
fora de sua casa em
tempo real.

SMARTGLASSES
Apesar de seu design singular,
os SG’s são aparentemente
normais e indiferentes dos
habituais,
o
que
garante
discrição.
Eles
possuem
reconhecimento
de
voz,
portanto apenas o proprietário
poderá controla-los e ver sua
execução.

As funções dos óculos podem
variar de acordo com as
necessidades do proprietário.
Os SG’s vêm com algumas
funções próprias (imagem ao
lado). È possível desde
acessar as câmeras de
segurança da casa, até ligar o
circuito de irrigação do jardim
ou fazer chamadas.

COMPRE AGORA!

@smartglasses
Facebook.com/smartglasses

Inteligent
Infrared Pick up
Ligth
Todas as pessoas no mundo atual
tem um problema em comum, o
gasto desnecessário de energia.
Este gasto, por muitas vezes é
causado pela falta de controle do
uso da luz.
E se fosse dito para você que seus
gastos de energia em relação a luz
diminuiriam
apenas
com
a
instalação de um simples sistema,
pois é exatamente isso que o IPL
traz para você. Com a função de
controlar o uso de luz e ajudar você
com as contas de energia, este
sistema de iluminação inteligente vai
salvar você.

COMPRE AGORA!

O Intelligent Infrared Pick up Ligth é um
sistema de iluminação inteligente que
trabalha através de luzes invisíveis aos
olhos
humanos
(infravermelho
e
ultravioleta), o sistema capta toda a luz
infravermelha gerada pelo calor do
corpo humano, então os fótons são
traduzidos em elétrons por um fotocado
e logo depois são multiplicados por uma
placa de microcanais, para então, por
fim, serem
convertidos
em
luz
novamente. Ou seja, você não precisa
apertar sequer um botão para ligar ou
desligar a luz. Mas não se engane pois
o IPL também trabalha com os raios
ultravioletas, que garantem para você
que
nenhuma
energia
será
desperdiçada enquanto ainda existe luz
do sol.

Armário
Inteligente

Um armário comum pode distanciar
o
propósito
do
nosso
dia,
desperdiçando um precioso tempo,
quando poderíamos utilizar os
minutos ou até mesmo horas gastas
vestindo e despindo até acertar no
look.

Perder tempo agora é uma questão
de escolha! Com a tecnologia de
ponta Voice Command, o Armário
Inteligente propicia a praticidade na
escolha da roupa e acessórios de
acordo com a proposta do seu dia

COMPRE AGORA!

@armario.inteligente
/armário.inteligente

Smart
Cook
Cansado de não saber cozinhar e
sempre ter que pedir comida fora ou
comer comida congelada?
Seus problemas acabaram!
Chegou o novo Smart cook, um
robô chef que prepara a sua
comida.
Ideal para pessoas que trabalham
em longa jornada e que não tem
tempo de cozinhar.

Com a mais recente tecnologia e
inteligência artificial o Smart Cook
consiste me dois braços robóticos
que serão os responsáveis por fazer
sua comida. Junto aos braços virá
um tablet responsável por configurar
o robô.
Ao sincronizar ambos, basta escolher
uma receita e confirmar. Após isso
basta esperar a receita ser finalizada
e saborear a comida.

COMPRE AGORA!

@smart.cook
Facebook.com/ smart_cook

Maleta
inteligente

A maleta inteligente é uma
ferramenta que se baseia em
transportar sua casa para onde
você quiser.
Através de uma simples maleta ,
agora é possível levar sua casa
e seu conforto nas próprias
mãos.

Com uma ferramenta que é
possível transformar sua casa em
um meio móvel fica tudo mais fácil
para se locomover .
E sem precisar se preocupar com
hotel, roupas para levar, malas
lotadas , apenas um espaço
adequado para se aconchegar pois
já terá todo seu conforto reduzido
em uma maleta.

COMPRE AGORA!

@maleta_inteligente
Facebook.com/maleta_inteligente

Elevador
Magnético
Como funciona: o elevador fica
em um suporte, que desliza
sobre dois trilhos. Ao invés de
cordas existem dois trilhos
guias. Os geradores criam um
campo magnético movel que
impulsiona a cabine na direção
em que ela deve ir. A cabine
pode também se mover para o
lado, o chamado exchanger a
leva para a horizontal. Se a
energia falhar os freios se
prendem se forma imediata nos
trilhos guia.
Os elevadores magnéticos são formados por
ímãs de neodímio. Também e utilizado
energia elétrica , uma cabine, dois trilhos e o
chamado exchanger, que faz a troca da cabine
para os trilhos horizontais. Não há como
estimar preços pelo fato que o valor do
exchanger ainda não esta no mercado, porém
os preços podem variar de acordo com o
número de andares e o preço da cabine.
@elevador_magnético
Facebook.com/elevador_magentico
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Elevador Magnético

USAR ?
POR QUE É IMPORTANTE

Com o elavador magnético é possível
transportar passageiros em círculos por
um prédio, e por não utilizarem cabos,
os elevadores magnéticos podem subir
muito mais alto do que os modelos
convencionais. Sendo desenvolvidos
para um mercado de arranha-céus
modernos.

BENEFÍCIOS
Elevadores que
suportam prédios
maiores e a locomoção
alem da vertical,
tornando possível a
locomoção para a
horizontal.

Diamond Dreams
Você normalmente não consegue lembrar de tudo que você sonha não é
mesmo? Mas e se eu te apresentasse uma coisa que não vai apenas te ajudar a
lembrar dos seus sonhos como irá gravar eles.

É isso que o DD vai fazer por você.
Essa nova tecnologia que fica acima
da sua cama e que ao deitar para
dormir você coloca no ouvido como
se fosse uma headset e ele consegue
escanear seu cérebro e assim
filmando e guardando dos os seus
sonhos. Agora você deve estar se
perguntando,
como
isso
vai
acontecer? Isso vai acontecer através
das ondas sonoras que são
introduzidas de uma aparelho
minúsculo dentro do headset que vai
fazendo digitalização instantânea, os
seus sonhos vão ser feitos conforme
você dorme e com isso irá ser
passada através de um chip que
depois mostra o seu sonho em uma
tela.

Agora nesse exato momento você
deve estar pensando se você vai poder
fazer isso somente em seu quarto? E a
resposta é não. Existem dois modelos
do DD que é o modo fixo que é um
que fica em sua cabeça e que é
extremamente confortável e outro
que você pode levar pra qualquer
lugar e o seu diferencial é que ele é
um pouco maior e por isso talvez um
pouco mais desconfortável. Além
disso o DD ainda tem algumas
finalidades a mais como: te ajuda com
os roncos e ter um sono mais pesado
para ter um descanso maior. Isso é o
DD, pense em como isso poderia ser
extremamente útil, interessante e
muito divertido em casa.

