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Nieuwe mogelijkheden in de geconnecteerde woning:
NUVO® MUZIEKDISTRIBUTIE van BTICINO
Muziek, de ideale sfeerbrenger in huis. Met het muziekdistributiesysteem NUVO® biedt
BTicino iedere bewoner online muziek naar zijn eigen voorkeur: klassiek of rock,
hiphop of jazz. De beste geluidskwaliteit is gegarandeerd, in alle kamers van de
geconnecteerde woning.

NUVO®
NUVO is het antwoord voor de installateur op de veelvoud aan oplossingen in de
consumenten elektronica. Er is keuze uit verschillende types players en luidsprekers. Het
systeem wordt verbonden met het netwerk via WiFi of via kabel en is geschikt voor
toepassing in de woning en commerciële gebouwen.
Bedienen via smartphone of tablet is gemakkelijk met de NUVO® app. Het systeem is
compatibel met digitale muziekservices, internetradio’s of een eigen muziekbibliotheek in het
netwerk.





Players zijn de verschillende (online) bronnen in de woning. Ze zijn beschikbaar in
modellen voor één of drie zones.
Luidsprekers – beschikbaar in drie kwaliteiten en vermogens. Afhankelijk van de
toepassing en esthetische wensen kan gekozen worden voor in- of opbouw, ronde of
rechthoekige uitvoeringen.
Applicatie en bedieningen – één applicatie volstaat om het systeem eenvoudig en
intuïtief te bedienen. Naast de applicatie is het mogelijk om de muziek te laten spelen
via de Livinglight bedieningen van BTicino.

Met het domoticasysteem MyHOME_Up van BTicino combineert u naadloos het NUVO
systeem met andere functies. De MyHOME_Up applicatie vindt probleemloos alle players die
op het netwerk zijn geconfigureerd.
Eliot
NUVO muziekdistributie is wederom een voorbeeld van het strategische Eliot programma
van de Legrand Group. Eliot staat voor Electricity & Internet of Things voor de verbonden
woning en kantoor. Dit programma staat voor de ontwikkeling van producten en systemen,
die geconnecteerd zijn met een cloudservice en die altijd lokaal of op afstand gebruikt of
geraadpleegd kunnen worden.
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Legrand Nederland is wereldwijd specialist in elektrotechnische en digitale infrastructuur in een
gebouw. Legrand richt zich in Nederland met de A-merken Legrand en BTicino op de woning- en
utiliteitsbouw, machine- en paneelbouw en industrie. Zowel voor energiedistributie,
communicatienetwerken als gebouwautomatisering. Alle systemen zijn optimaal op elkaar afgestemd
en daardoor eenvoudig, veilig en snel te monteren. Legrand Nederland streeft een leidende positie na
als totaalleverancier binnen gebouwgebonden elektrotechnische en digitale systemen.
Kijk voor meer informatie op www.legrand.nl.

