
“Hey plaisio, 
  κάνε το σπίτι μας 
  έξυπνο!”



Καλωσήρθατε 
στο έξυπνο σπίτι!

Γκαρσονιέρα ή ρετιρέ; Σπίτι στο χωριό ή στο κέντρο μιας μεγαλούπολης; 
Ό,τι κι αν είναι το σπίτι σου, εξέλιξέ το πανεύκολα και δώσε του  
την ευκαιρία να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές του.

Να μειώσει δραστικά το λογαριασμό του ρεύματός σου κάνοντας οικονομία, 
χωρίς να στερείσαι τις ανέσεις της καθημερινότητας! 

Να γίνει ένα απόρθητο φρούριο που προσφέρει ασφάλεια σε όλη την οικογένεια.

Να κάνει ακούραστα τις πιο δύσκολες δουλειές του σπιτιού, ενώ εσύ κοιμάσαι.

Να γίνει ο προσωπικός σου βοηθός εκτελώντας άμεσα κάθε σου εντολή 
από το να κλείσει τα φώτα μέχρι να σου φτιάξει καφέ!

Ξεφύλλισε τον κατάλογο 
και ξεκίνα να ονειρεύεσαι 
τη ζωή στο νέο σου σπίτι!

Το Home, Sweet Home μόλις έγινε  
Home, Smart Home.

Ήξερες ότι για 1η χρονιά το κρατικό πρόγραμμα 
Εξοικονομώ Αυτονομώ περιλαμβάνει και smart 
προϊόντα; Ενημερώσου για να κάνεις το σπίτι 
σου πιο έξυπνο!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΑΥΤΟΝΟΜΩ



Καλωσήρθατε 
στο έξυπνο σπίτι!
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Για την εκτύπωση του καταλόγου χρησιμοποιούμε χαρτί, το οποίο είναι 100% φιλικό προς το 
περιβάλλον, γιατί προέρχεται από ανακύκλωση χάρτινων απορριμμάτων. Με αυτόν τον τρό-
πο εξοικονομούμε ενέργεια και πόρους και κατά συνέπεια συμβάλλουμε στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για την 
εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001. Απαγορεύεται η αντιγραφή και 
αναδημοσίευση χωρίς έγγραφη άδεια. Το Πλαίσιο δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και 
χαρακτηριστικά προϊόντων. Το Πλαίσιο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών του παρόντος τιμο-
καταλόγου χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Ο παρών κατάλογος 
διανέμεται δωρεάν και ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Οι φωτογραφίες των προϊόντων έχουν 
διαφοροποιηθεί για τις ανάγκες του καταλόγου.  Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και ενδέ-
χεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Για να δείς την τελευταία τιμή κάθε 
προιόντος αλλά και όλες τις προσφορές, μπες στο www.plaisio.gr
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H ζωή σ’ ένα έξυπνο σπίτι...
Ήρθε η ώρα να αναβαθμίσεις τον τρόπο ζωής σου και να υποδεχτείς τις συσκευές  
με smart λειτουργίες, που θα κάνουν τη καθημερινότητα σου πιο εύκολη.

Βρίσκεις καθαρό το πάτωμα του σπιτιού 
και έχεις περισσότερο χρόνο για εσένα!

Ενεργοποιείς την πλύση με ένα πάτημα  
στο κινητό σου από όπου και αν βρίσκεσαι.

Περίμενες τα άπλυτα να γίνουν στίβα 
για να βάλεις πλυντήριο.

Έπρεπε να σκουπίζεις και να σφουγγαρίζεις 
ακόμη και αν ήσουν κουρασμένος.

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά



5

Τώρα με ένα απλό πάτημα 
ξεκλειδώνεις την πόρτα από το κινητό.

5

...κάνει την καθημερινότητα σου πιο εύκολη με περισσότερη:

Ξέχναγες τα κλειδιά 
και έμενες εκτός σπιτιού. Τι ταλαιπωρία!

Έπρεπε να θυμάσαι τι λείπει  
από το ψυγείο για να πας σουπερμάρκετ.

Το ψυγείο σου έχει κάμερα και μπορείς 
να βλέπεις live ό,τι χρειάζεται να ψωνίσεις 
τη στιγμή που το θες.

Εξοικονόμηση ΆνεσηΑσφάλεια Ψυχαγωγία

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά



Προσωπική φροντίδα

Οι κάμερες σου 
φυλάνε το σπίτι.
Καμία ύποπτη κίνηση δε μένει 
απαρατήρητη. Ακόμη και αν εσύ 
λείπεις μακριά, σου στέλνουν 
ειδοποίηση, όταν ανιχνεύσουν
περίεργη κίνηση στους χώρους
της κατοικίας σου.

Ασφάλεια

Το σπίτι που ξέρει 
να φυλάγεται!
Δημιούργησε ένα ασφαλές περιβάλλον για εσένα και τους αγαπημένους σου. 
Η τεχνολογία των smart συσκευών είναι ο σύμμαχός σου για να προστατεύσεις 
ό,τι πολύτιμο έχεις και να μείνεις μακριά από ατυχήματα και εξωτερικούς κινδύνους.
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Κλείδωσε ηλεκτρονικά.
Έφυγες βιαστικά από το σπίτι 
και δεν θυμάσαι αν κλείδωσες; Mην 
γυρίσεις πίσω. Έχεις τη δυνατότητα 
να κλειδώσεις με ένα απλό πάτημα 
στο κινητό.

Η κουζίνα σου έχει 
δικλείδα ασφαλείας.
Οι εστίες της κουζίνας 
απενεργοποιούνται αυτόματα, 
όταν μένουν αδρανείς για πολλή 
ώρα. Έτσι, τα ατυχήματα δεν 
έχουν χώρο στο δικό σου σπίτι.



Προσωπική φροντίδα

Aποκοιμήθηκες και 
δεν έσβησες τα φώτα;
Οι λαμπτήρες θα μεριμνήσουν για 
την τσέπη σου και δε θα καίνε άσκοπα 
αν σε πάρει ο ύπνος. Θα κλείσουν 
την προγραμματισμένη ώρα. 
Όνειρα γλυκά.

Εξοικονόμηση

Η τεχνολογία κατεβάζει 
τον διακόπτη στην κατανάλωση!
Μπορείς να υπολογίσεις πόση μείωση θα είχες στο λογαριασμό ρεύματος 
αν oι ηλεκτρικές σου συσκευές έκλειναν όταν δεν τις χρειαζόσουν; Ευτυχώς 
οι νέες τεχνολογίες έχουν φέρει την πράσινη επανάσταση στις ηλεκτρικές 
συσκευές, ώστε να εξοικονομούμε χρήματα αλλά και φυσικούς πόρους. 
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Τα smart plugs 
ελέγχουν το ρεύμα. 
Κάνε τις συσκευές σου 
έξυπνες. Τώρα ξέρουν 
πόσο ρεύμα καταναλώνουν, 
απενεργοποιούνται μόνες 
τους και δέχονται εντολές 
από το κινητό σου.

Σπίτι σου’ρχομαι… 
Ζέστανε την ατμόσφαιρα. 
Ρύθμισε πανεύκολα από το κινητό  
τα θερμαντικά σώματα του σπιτιού, 
ώστε το σαλόνι ή το υπνοδωμάτιο  
να σε υποδεχτούν… ζεστά!

9



Προσωπική φροντίδα

Φαίνεται ένα απλό σαλόνι. 
Αλλά είναι πανέξυπνο!

Εσύ στο καναπέ…  
κι ο καφές στην καφετιέρα. 
Δώσε εντολή από τον καναπέ στην 
καφετιέρα για να ετοιμάσει τον καφέ.
Πώς; Mε ένα απλό πάτημα  
στο κινητό σου.

Οι smart συσκευές κάνουν τη ζωή στο σπίτι πιο απλή και εύκολη. 
Η προηγμένη τεχνολογία των ηλεκτρονικών συσκευών, σου επιτρέπει 
να τις χειρίζεσαι άνετα, με απλά βήματα ακόμη και αν δεν είσαι tech expert. 
Ο προσωπικός βοηθός που ονειρευόσουν είναι εδώ για να κουράζεσαι λιγότερο 
και να αξιοποιείς τον χρόνο σου σε πράγματα που αγαπάς.

Άνεση
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Σκούπα Ρομπότ 
- Άνθρωπος: 1-0 
Όλοι μας έχουμε αφήσει 
ασκούπιστο το χώρο κάτω 
από το χαμηλό τραπεζάκι  
ή από τον καναπέ. Όλοι 
μας; Όχι. Η σκούπα ρομπότ 
καθαρίζει καλύτερα ακόμα 
κι απ΄τον πιο σχολαστικό 
νοικοκύρη.

Πού είναι η μπέιμπι σίτερ; 
Στα χέρια σου! 
Βάλε ένα ποτήρι κρασί και χαλάρωσε  
με ένα βιβλίο. Οι κάμερες αναλαμβάνουν 
ρόλο μπέιμπι σίτερ δείχνοντάς σου τα παιδιά 
που κοιμούνται ήσυχα στον πάνω όροφο.

11



Προσωπική φροντίδα

Πάμε σινεμά; 
Ραντεβού στο σαλόνι στις 9
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το σαλόνι μεταμορφώνεται σε πίστα χορού για όλη 
την παρέα, ρομαντικό μπαράκι για δύο, σινεμά για την οικογένεια. Τι πρέπει να κάνεις; 
Aπλά δώσε τις φωνητικές εντολές της διπλανής σελίδας.

Ψυχαγωγία
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Η τηλεόραση σου έχει πρόσβαση 
σε αμέτρητες επιλογές. Τα παιδιά 
θα απολαύσουν την αγαπημένη 
τους παιδική ταινία και εσύ το μόνο 
που χρειάζεται να κάνεις είναι... 
ποπ κορν!

Ο ψηφιακός βοηθός σε άκουσε 
και ρύθμισε το φωτισμό στο 
σαλόνι για πιο ρομαντική 
ατμόσφαιρα.

13

Play Lion King!

Play a game..

Dim the living 
room lights...

Play my favourite 
music list...

O ψηφιακός βοηθός σου θα αναλάβει 
χρέη dj παίζοντας τα κομμάτια που 
θέλεις με σωστή ένταση από τα ηχεία, 
σε όλο το χώρο σου.



Προσωπική φροντίδα

Γνώρισε 
τους “οικιακούς” 

βοηθούς σου 
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1

3
Τι θα έλεγες αν μπορούσες να δώσεις ζωή 
 στις οικιακές συσκευές σου με ένα πάτημα 

ή με μία φωνητική εντολή;

Smartphone 2 Smart Tv

Voice Assistant



Προσωπική φροντίδα

Turn off  
the lights

Turn on the  
vacuum

Poco X3 
128GB 4G
 
Κωδ.: 3557111, 3557006
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

24990€

Χειρισμός των smart 
συσκευών του σπιτιού από 

όπου και αν βρίσκεσαι

Δυνατότητα 
εγκατάστασης πολλών 

app σε 1 συσκευή, 
για ταυτόχρονη χρήση

1 Το κινητό είναι πλέον προέκταση του χεριού σου.  
Αξιοποιείς, όμως, τις δυνατότητες που σου προσφέρει στο 100%;

Ανακάλυψε πόσο smart 
είναι το phone σου

Μετάτρεψε δωρεάν 
το smartphone που 
έχεις σε ψηφιακό βοηθό

https://www.plaisio.gr/product/3557111
https://www.plaisio.gr/product/3557006
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Play Stranger 
Things on Netflix

Volume up

Πρόσβαση στις 
δημοφιλέστερες πλατφόρμες 
με αμέτρητες ταινίες, σειρές  

και μουσικές επιλογές.

Σύνδεση με smart 
συσκευές και κάμερες  

για να έχεις εικόνα  
σε μεγάλη οθόνη.

Εύκολος χειρισμός 
από όλα τα μέλη  
της οικογένειας.

Android TV  
4K UHD 55”
 
Κωδ.: 3294722
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

369€

Μιλάς στο 
τηλεχειριστήριο 

και οι εντολές σου 
εκτελούνται.

2 TV με υψηλό IQ
Η τηλεόραση στο σαλόνι σου μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα από  
όσα είχες συνηθίσει. Οι smart λειτουργίες που διαθέτει τη μετατρέπουν  
στον πιο ικανό οικιακό βοηθό που θα δώσει εικόνα σε όλες σου τις επιθυμίες.

https://www.plaisio.gr/product/3294722


Προσωπική φροντίδα

Οργάνωσε  
τα daily tasks 

της μέρας σου

Πάρε απαντήσεις 
στα πιο πολύπλοκα 

ερωτήματά σου

Ενημερώσου για 
τα νέα του κόσμου 
από τις πιο έγκυρες 
ειδησεογραφικές 

πηγές

Σύνδεσέ τον με τις 
οικιακές συσκευές 
του σπιτιού σου*

Συμβατό με:

3

Android iOS

AssistantΟ 
στη διάθεσή σου
Mε μία φωνητική εντολή ο ψηφιακός σου βοηθός εκτελεί ό,τι του πεις!

*Απαιτείται σύνδεση στο Internet & συμβατότητα με Google

Google Nest 
Audio Chalk
  
Κωδ.: 3590879

8990€

https://www.plaisio.gr/product/3590879


19

Play chill out music

Μαγειρεύεις 
και θέλεις να βρεις 
μία νέα συνταγή 
που θα καταπλήξει 
την οικογένεια. 
Ζήτα βοήθεια από τον ψηφιακό 
σου βοηθό και θα σου απαντήσει 
στη στιγμή με ποικιλία συνταγών. 

Το Σάββατο έφτασε, έχεις 
φτιάξει τον καφέ σου και έχεις 
πάρει θέση για να διαβάσεις 
το βιβλίο σου. 
Ο ψηφιακός βοηθός σου θα ενεργοποιήσει την 
αγαπημένη σου μουσική. Ώρα να απολαύσεις τον 
ελεύθερο χρόνο σου!

19

Hey Google...

Find chicken recipes

Google Nest Hub
 
Κωδ.: 3392414

8990€

Google Nest Mini
 
Κωδ.: 3591018

4990€

https://www.plaisio.gr/product/3392414
https://www.plaisio.gr/product/3591018


Προσωπική φροντίδα

Παίζει την 
αγαπημένη 

σου μουσική

Ρυθμίζει  
το ξυπνητήρι

Σε ενημερώνει 
για την πρόβλεψη 

του καιρού

Σε ενημερώνει  
για την κίνηση

  
η νέα σου ψηφιακή φίλη

Συμβατό με:

Android iOS

3
Mίλα στον ψηφιακό βοηθό σου και εκείνος θα εκτελέσει κάθε σου εντολή!

Amazon Echo Dot 3
 
Κωδ.: 3222705

4990€

https://www.plaisio.gr/product/3222705
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η νέα σου ψηφιακή φίλη

Μια κουραστική 
μέρα έφτασε 
στο τέλος, έχεις 
ξαπλώσει... αλλά 
ξέχασες τα φώτα 
ανοιχτά! 
Δώσε εντολή στον ψηφιακό 
βοηθό να κλείσει τα φώτα  
και εσύ κλείσε τα μάτια σου. 

Η εκδρομή που 
προγραμμάτιζες 
πλησιάζει, αλλά  
ο καιρός φαίνεται  
να μη λογαριάζει 
τα σχέδιά σου. 
Ρώτα την Alexa  
για την πρόγνωση του καιρού  
και προετοιμάσου κατάλληλα 
για κάθε ενδεχόμενο.

Dim the lights

Will it rain tomorrow?

21

Alexa...

Amazon Echo Dot 4
 
Κωδ.: 3628590

7990€

Amazon Echo Show 8
 
Κωδ.: 3469069

12990€

https://www.plaisio.gr/product/3628590
https://www.plaisio.gr/product/3469069


Προσωπική φροντίδα

Στις επόμενες σελίδες 
θα δεις πώς μπορείς 

να κάνεις smart  
τις καθημερινές 

στιγμές σου!
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Όχι μόνο smart, αλλά...
και οικονομικά!

Πώς;

Smart
πρόταση

Με την

που σου προσφέρει ειδική τιμή 
πακέτου για να αποκτήσεις όλα 

τα προϊόντα του σεναρίου που θες.

Ανακάλυψε 

το σενάριο που σου ταιριάζει  
και κάντο δικό σου!



Προσωπική φροντίδα

Ψηφιακή 
Καλημέρα
Κανείς δεν έχει διάθεση για πολλές κουβέντες το πρωί.  
Ο ψηφιακός βοηθός δε θα σου κάνει ερωτήσεις, 
αλλά θα δώσει απαντήσεις.  

02

02

Πες στο βοηθό να ανάψει τη λάμπα. 
Ένα απαλό φως θα πλημμυρίσει  
το δωμάτιο και θα σε βοηθήσει  
να μη σκοντάψεις.

Στη σελιδα 48 
θα βρεις περισσοτερες  
smart επιλογες
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01  Google Nest Mini  49,90€ (3591018) 

02  RSH Λάμπα WiFi WB011 9,90€ (3385639)

03 TP-Link Wifi Smart Plug HS100 14,90€ (2608200)

Σήμερα έχεις ένα σημαντικό ραντεβού  
και δεν πρέπει να αργήσεις.  
Ρώτα αν έχει κίνηση στο δρόμο.  
 
Δεν έχει; 

Nα ένα καλό νέο.  
Κέρδισες ακόμα 5 λεπτά στο κρεβάτι.

01

03
Smart

πρόταση*

6490€

Άνεση

Στη σελιδα 70 
θα βρεις περισσοτερες  
smart επιλογες

Ζήτα έναν αρωματικό καφέ φίλτρου.  
Ο ψηφιακός βοηθός θα το μεταφέρει  
στην καφετιέρα της κουζίνας στην άλλη  
άκρη του σπιτιού.

*Τιμή πακέτου

https://www.plaisio.gr/product/3591018
https://www.plaisio.gr/product/3385639
https://www.plaisio.gr/product/2608200


Προσωπική φροντίδα

Με ένα κλικ 
καθάρισες

Στη σελιδα 72 
θα βρεις περισσοτερες  
smart επιλογες

Τελείωσες μόλις με τα ψώνια της ημέρας. 
Τι προτιμάς; Να πας για καφέ ή να γυρίσεις
σπίτι για να βάλεις σκούπα;

Robot Mop Pro
 
Κωδ.: 3471020

499€

https://www.plaisio.gr/product/3471020
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…ενώ την ίδια στιγμή  
η σκούπα ρομπότ  
έχει ξεκινήσει σκούπισμα  
και σφουγγάρισμα στο σαλόνι.

27

Η ερώτηση είναι ρητορική,  
η σκούπα ρομπότ αληθινή!
Δώσε την εντολή clean house από  
το κινητό σου και απόλαυσε τον καφέ σου…

Άνεση

https://www.plaisio.gr/product/3471020


Προσωπική φροντίδα

Το κουδούνι  
του σπιτιού σου…
χτυπάει στο γραφείο
Το σενάριο γνωστό:  
Σου φέρνουν ένα δέμα 
στο σπίτι, ενώ είσαι στη δουλειά.

Όταν επιστρέφεις, βρίσκεις 
το χαρτάκι κολλημένο πάνω 
στο κουδούνι και ξεκινάς την 
οδύσσεια του χαμένου πακέτου.  
 
Όχι πια.
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Ασφάλεια Άνεση

Το κουδούνι χτυπάει στο κινητό σου, 
εσύ βλέπεις τον courier από το smart 
θυροτηλέφωνο

και του δίνεις 
εντολή να 
αφήσει το δέμα 
στο γείτονα. 
 
Αποστολή 
εξετελέσθη!

Στην σελιδα 46 
θα βρεις περισσοτερες  
smart επιλογες

Door bell C600
 
Κωδ.: 3469492

8990€

https://www.plaisio.gr/product/3469492


Προσωπική φροντίδα

Με ένα κλικ,  
το σπίτι είναι έτοιμο 
να σε υποδεχτεί

03

Ο θερμοστάτης 
ενεργοποιείται 
και ζεσταίνει 
το σαλόνι.

Στη σελιδα 78 
θα βρεις περισσοτερες  
smart επιλογες
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Οι λάμπες ανάβουν φωτίζοντας  
την αγαπημένη σου γωνιά.

Τι θα έλεγες αν ο αγαπημένος 
σου τζαζίστας σε υποδεχόταν 
υπό τους ήχους σαξοφώνου;

01

Άνεση

02

02

Εξοικονόμηση

Στη σελιδα 48 
θα βρεις περισσοτερες  
smart επιλογες

01  Harman Kardon Speaker BT Citation One 169€ (3403750) 

02  RSH Λάμπα WiFi WB011 12,90€ (3385639)  

03  RSH Θερμοστάτης 114,90€ (3385671)

Smart
πρόταση*

25990€
*Τιμή πακέτου

Στη σελιδα 56 
θα βρεις περισσοτερες  
smart επιλογες

https://www.plaisio.gr/product/3403750
https://www.plaisio.gr/product/3385639
https://www.plaisio.gr/product/3385671


Προσωπική φροντίδα

Μια μεγάλη οθόνη  
με ζωντανά χρώματα 
μετατρέπει το σαλόνι σου 
-ακόμα κι αν είναι μικρό- 
στην πιο εντυπωσιακή 
κινηματογραφική αίθουσα.  

Εμπειρία  
θέασης: 
10/10

01

04

Στη σελιδα 48 
θα βρεις περισσοτερες  
smart επιλογες

Στη σελιδα 54 
θα βρεις περισσοτερες  
smart επιλογες

Πες στην TV να παίξει 
την αγαπημένη σου 
ταινία!



3333

03

01  Turbo-X Android TV TXV-AU4980SMT 49 4Κ UHD 349€ (3526941) 

02 Philips Hue Smart Light Bar Black (White and Color Ambiance) 69,90€ (3367398) 

03  Philips Hue Smart Bridge 59,90€ (3367320) 

04 Philips Hue Smart Light Bulb E27 (White Ambiance) 29,90€ (3367169)

Αν είσαι αληθινός  
λάτρης του σινεμά,  
θα λατρέψεις αυτό  
το gadget.  
Προσαρμόζοντάς
το στην τηλεόραση,
ο τοίχος φωτίζεται 
με τα χρώματα
της ταινίας.
Η μωβ ατμόσφαιρα
της κινέζικης
αποβάθρας…
πλημμύρισε
το χώρο σου!

Ψυχαγωγία Άνεση

Smart
πρόταση*

45990€

02

Βολεύτηκες 
στον καναπέ;  
Μη σηκωθείς!  
Τα φώτα του 
δωματίου θα 
χαμηλώσουν 
αυτόματα!

*Τιμή πακέτου

https://www.plaisio.gr/product/3526941
https://www.plaisio.gr/product/3367320
https://www.plaisio.gr/product/3367169
https://www.plaisio.gr/product/3367398


Προσωπική φροντίδα

Εσύ φτιάχνεις ΒΒQ  
κι ο ψηφιακός βοηθός 
φτιάχνει ατμόσφαιρα!

01  TP-Link Bluetooth Music Receiver HA100  24,90€ (2577070)  

02  Google Nest Hub  159,90€ (3392414) 

03  Creative Ηχεία 2.0 T100 HA100  129,90€ (3341267)

Smart
πρόταση*

18990€

Έφτασε επιτέλους 
Σαββατοκύριακο, και έχεις 
ετοιμάσει ένα τέλειο κλίμα 
για ψήσιμο στον κήπο. 

*Τιμή πακέτου

https://www.plaisio.gr/product/2577070
https://www.plaisio.gr/product/3392414
https://www.plaisio.gr/product/3341267


35Τα χέρια σου είναι 
απασχολημένα στη σχάρα 
και οι φίλοι γλείφουν  
τα δάχτυλά τους…  
Ευτυχώς ο ψηφιακός 
βοηθός ακούει  
τις εντολές και  
βάζει μουσική.  
 
Καθαρές δουλειές!

35

0201 01

03

ΆνεσηΨυχαγωγία

Στην σελιδα 56 
θα βρεις περισσοτερες  
smart επιλογες

Σε λίγο θα 
μεταφερθείτε  
στο σαλόνι  
για καφέ.  
 
Η μουσική  
θα συνεχίσει  
από εκεί.



Προσωπική φροντίδα

Τα μάτια της κάμερας 
μένουν ορθάνοιχτα  
όλο το 24ωρο!

Τα μάτια σου δεν μπορούν να είναι παντού.
Οι κάμερες ασφαλείας, όμως, βλέπουν τα πάντα
και σου τα «μαρτυράνε» στην οθόνη του tablet.
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ΆνεσηΑσφάλεια

Αυτός ο αισθητήρας κίνησης 
«χτενίζει» το ισόγειο του σπιτιού.  
 
Βρες τα κατάλληλα σημεία 
να τον τοποθετήσεις μέσα στο σπίτι 
όπως στις πόρτες ή στα παράθυρα. 
Εκείνος θα σε ειδοποιήσει, 
αν ανιχνεύσει κίνηση. 

Με τη βοήθεια  
της κάμερας, 
έχεις εικόνα όλων 
των χώρων του σπιτιού.

Έτσι μπορείς να 
προλαβαίνεις τις αταξίες, 
πριν συμβούν.

01  Xiaomi Mi Smart Sensor Set 129,90€ (3102106) 

02 TP-Link Ασύρματη IP Camera Tapo C200 49,90€ (3341437) 

Smart
πρόταση*

10790€
*Τιμή πακέτου

Στη σελιδα 46 
θα βρεις περισσοτερες  
smart επιλογες

Στη σελιδα 44 
θα βρεις περισσοτερες  
smart επιλογες

01

02

https://www.plaisio.gr/product/3102106
https://www.plaisio.gr/product/3102106
https://www.plaisio.gr/product/3341437
https://www.plaisio.gr/product/3341437


Προσωπική φροντίδα

Ένα ζεστό σπίτι 
σε περιμένει
Είναι μια κρύα μέρα  
και έχεις πάει  
το σκύλο βόλτα.

Μια ξαφνική βροχή είναι 
μέσα στο πρόγραμμα.  
Όμως, το έξυπνο σπίτι  
ξέρει πώς να σε υποδεχτεί.
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Απλά άνοιξε το κλιματιστικό 
από το δρόμο, ώστε όταν 
φτάσεις σπίτι να το βρεις ζεστό!

ΕξοικονόμησηΆνεση

39

Κλιματιστικό NPLW 09INV
 
Κωδ.: 3199606

399€

Στη σελιδα 78 
θα βρεις περισσοτερες  
smart επιλογες

https://www.plaisio.gr/product/3199606


Προσωπική φροντίδα

Bάλε το σπίτι  
σε sleep mode
Είχες μια μακριά κουραστική 
ημέρα, αλλά ευτυχώς έφτασε 
στο τέλος της. 

Είναι μια από τις φορές 
που δεν έχεις κουράγιο
να κάνεις τίποτα. 

01

Με το πάτημα ενός πλήκτρου  
βάζεις το σπίτι σου σε sleep mode.

Στη σελιδα 52 
θα βρεις περισσοτερες  
smart επιλογες
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Το φως του δωματίου  
θα σβήσει, η τηλεόραση 
θα κλείσει και το νυχτερινό 
φως του διαδρόμου  
θα ενεργοποιηθεί.  
 
Όνειρα γλυκά!

02

01  RSH Wifi & IR remote control IR01l 29,90€ (3520951) 

02  RSH Λάμπα WiFi WB011 12,90€ (3385639) 

03  RSH Smart Plug WS007 15,90€ (3385396)

Άνεση

Smart
πρόταση

4490€

Εξοικονόμηση

41

Στη σελιδα 48 
θα βρεις περισσοτερες  
smart επιλογες

https://www.plaisio.gr/product/3520951
https://www.plaisio.gr/product/3385639
https://www.plaisio.gr/product/3385396


Η καρδιά του έξυπνου σπιτιού
Εσύ δουλεύεις στον υπολογιστή σου, η σκούπα καθαρίζει μόνη της την κουζίνα, 
οι κάμερες ασφαλείας ελέγχουν τις εισόδους και τα παιδιά παίζουν games στον πάνω 
όροφο… Για να γίνουν πράξη όλα αυτά ταυτόχρονα, χρειάζεσαι ένα δυνατό router, 
που να μπορεί να ανταπεξέλθει σε multitask απαιτήσεις, στέλνοντας σήμα ακόμα 
και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά του σπιτιού.

WiFi Router

WiFi Router 
AC1200 Archer C6

Κωδ. 3262472
Εγγύηση: 3 Έτη Πλαίσιο

4990€

WiFi Router 
AC1900 Archer C80

Προηγμένος Γονικός Ελεγχος

Σύνδεση έως
32 συσκευές

Σύνδεση έως
32 συσκευές

Τether App 

Τether App 

Κωδ. 3422704
Εγγύηση: 3 Έτη Αντιπροσωπείας

6990€

https://www.plaisio.gr/product/3262472
https://www.plaisio.gr/product/3422704
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17990€

Gaming WiFi Router 
RT-AC2900

Με ενσωματωμένο 
Antivirus Trend Micro

Κωδ. 3321894
Εγγύηση: 3 Έτη Πλαίσιο 

WiFi Router 
AX 1500 

Wi-Fi 6
 
Κωδ. 3484181
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

6990€

Σύνδεση έως
50 συσκευές

D-Link WiFi App

Σύνδεση για περισσότερες 
από 50 συσκευές

https://www.plaisio.gr/product/3484181
https://www.plaisio.gr/product/3321894


Προσωπική φροντίδα

Κανείς δεν ξεφεύγει 
από την IP κάμερα
Ακόμα κι αν ήσουν συνεχώς σπίτι δε θα μπορούσες να επιτηρείς ταυτόχρονα όλα τα δωμάτια. 
Ευτυχώς οι IP κάμερες μπορούν. Υπάρχουν μοντέλα ενσύρματα ή ασύρματα, με έγχρωμη 
νυχτερινή λήψη και υψηλή ανάλυση, ώστε να δείχνουν λεπτομέρειες στην εικόνα.  Τώρα μπορείς 
να ελέγχεις τα παιδιά στο σπίτι ή να αφήσεις άφοβα το εξοχικό.

3490€

Ασύρματη IP Camera 
1080pt VII

Μέγιστη Aνάλυση: FHD 
Eύκολη Ρύθμιση

Κωδ. 3423417
Εγγύηση: 1 Έτος Πλαίσιο

Συστήματα Ασφαλείας

2990€

IP Security Camera 

Ανάλυση: Full HD  
 
Κωδ. 3591174
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

Ασύρματη IP Camera  
Home 360 1080p

Ανάλυση: Full HD 
 
Κωδ. 3348296
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

3990€

Ασύρματη IP Camera  
Tapo C200

Ανάλυση: Full HD 
 
Κωδ. 3341437
Εγγύηση: 3 Έτη Πλαίσιο

3990€

https://www.plaisio.gr/product/3423417
https://www.plaisio.gr/product/3591174
https://www.plaisio.gr/product/3341437
https://www.plaisio.gr/product/3348296
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IP Camera  
Endurance Starlight

Λειτουργία Έγχρωμης Νυχτερινής Λήψης
 
Κωδ. 2987074
Εγγύηση: 1 Έτος Πλαίσιο

Cam 2 Kit 2.1 

Αυτονομία Μπαταρία: 365 μέρες 

Κωδ. 3472213
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

45

34990€

Ασύρματη IP Camera  
End VII

Ανάλυση: Full HD 
Aδιάβροχη
 
Κωδ. 3423409
Εγγύηση: 1 Έτος Πλαίσιο

4490€

89€

DCS-8000LHV2

Aνάλυση: Full ΗD
 
Κωδ. 3497348 
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας 

4490€

Εξωτερικού 
χώρου

Εξωτερικού 
χώρου

https://www.plaisio.gr/product/3423409
https://www.plaisio.gr/product/3497348
https://www.plaisio.gr/product/2987074
https://www.plaisio.gr/product/3472213


Συστήματα Ασφαλείας

Ανιχνευτή, «πιάσε» 
κάθε κίνηση με τη μία!
Τοποθέτησε τον ανιχνευτή κίνησης σε κάποιο στρατηγικό σημείο και άφησέ τον άγρυπνο 
φρουρό. Είτε εντοπίσει κάποια ασυνήθιστη κίνηση στο χώρο σου, είτε πιάσει το μικρό σου 
«συγκάτοικο» να σκαρώνει κάποια σκανταλιά, θα εκπέμψει… σήμα, για να λάβεις τα μέτρα σου!

16990€

Ασύρματο 
Sensor Kit
 
Κωδ. 3472108
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Μέσω της εφαρμογής Mi Home 
σου δίνεται η δυνατότητα να 
ρυθμίζεις, να αυτοματοποιείς 
και να επιβλέπεις το σπίτι σου!

Σετ Smart Sensor
 
Κωδ. 3102106
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

12990€

Συμβατές με: 

https://www.plaisio.gr/product/3102106
https://www.plaisio.gr/product/3472108
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Όποιος κι αν σε γυρεύει, δε θα μπει 
χωρίς την άδεια του smartphone σου! 

47

Η πραγματικότητα ξεπέρασε τη φαντασία των παραμυθιών. Οι πόρτες κλείνουν με μια εντολή 
και το κινητό σου δίνει εικόνα τι γίνεται έξω από το σπίτι κάθε δευτερόλεπτο. Η τεχνολογία σου 
χτυπάει την πόρτα. Μην την αφήσεις να περιμένει.

Ηλεκτρονική Κλειδαριά 
Combo 2.0
 
Κωδ. 3457982
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας 

Κλείδωσε και 
ξεκλείδωσε την πόρτα 
του σπτιού σου εύκολα 
και… απομακρυσμένα!

Bluetooth Fob 2.0
 
Κωδ. 3457796
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

3990€
26990€

Συνδύασέ το με...

Κάμερα Πόρτας C600
 
Κωδ. 3469492
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

12990€

Δες ποιος χτυπά επίμονα 
την πόρτα, πριν προλάβεις 
να ρωτήσεις «ποιός είναι»! 

https://www.plaisio.gr/product/3469492
https://www.plaisio.gr/product/3457982
https://www.plaisio.gr/product/3457796


Μακριά και… «φωτισμένοι»
Με τον έξυπνο φωτισμό μπορείς να ανάβεις τα φώτα από μακριά. Άναψε τη λάμπα 
του σαλονιού στο σπίτι, ενώ είσαι διακοπές, για να δίνει την αίσθηση ότι δε λείπει 
κανείς ή διάλεξε ένα χαμηλό μωβ φωτισμό, για να σε περιμένει όταν γυρίσεις σπίτι 
από τη δουλειά. Με δυο λόγια: οικονομία, ευκολία και έμπνευση!

Λάμπα WiFi
WB011
 
Κωδ. 3385639
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Smart Wi-Fi LED
Light Bulb KL50
 
Κωδ. 3377873
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Mi LED
Smart Bulb
 
Κωδ.: 3516725 
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

Essentials Smart 
A19 Bulb E27
 
Κωδ.: 3596141  
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

Συμβατές με: Φωτισμός

1290€ 1490€ 1990€ 1990€

https://www.plaisio.gr/product/3385639
https://www.plaisio.gr/product/3516725
https://www.plaisio.gr/product/3596141
https://www.plaisio.gr/product/3377873
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01 Wiz Smart Wi-Fi Amber Candle E14 Tunable White 14,90€ (3538559)

02  Wiz Smart Wi-Fi Spot PAR16 GU10 Color & Tunable Whiter 15,90€ (3538435)

03  Wiz Smart Portable Hero White and Colored Light 49,90€ (3538621) 

04  Wiz Smart Portable Quest black White and Colored Light 49,90€ (3538648) 

01

02

03

04

Ρύθμιση 
έντασης 

Ρύθμιση 
έντασης 

Θερμοκρασία 
χρώματος

Θερμοκρασία 
χρώματος

Ρύθμιση 
έντασης 

Έως και 16 εκ. 
χρώματα

https://www.plaisio.gr/product/3538559
https://www.plaisio.gr/product/3538435
https://www.plaisio.gr/product/3538621
https://www.plaisio.gr/product/3538648


01 Hue Smart Light Bulb Filament A60E27

 (White) 19,90€ (3367207)

02  Hue Bulb Filament ST64E27 (White) 24,90€ (3367215)   

03  Hue Bulb Filament G93E27 (White) 29,90€ (3367223) 

04  Hue Smart Light Bulb E27 

 (White Ambiance) 29,90€ (3367169)

05 Hue Bulb E27 (White Ambiance) 29,90€ (3367177) 

06  Hue Bulb GU10 (White Ambiance) 29,90€ (3367185) 

07  Philips Hue Bulb E27 (White and Color Ambiance) 

 59,90€ (3367126)

08  Hue Bulb B39 (White and Color Ambiance) 

 59,90€ (3367134)

09  Hue Bulb GU10 (White and Color Ambiance)

 59,90€ (3367142)

01

02

03

04

05

06

07

08 09

Philips Hue:
Λάμπες με υψηλό ΙQ
Η Philips έκανε πάλι το θαύμα της! Οι λάμπες Hue είναι ένα σύστημα smart φωτισμού που 
σου δίνει το απόλυτο control με ένα app! Μέσω ενός κεντρικού hub μπορείς να χειρίζεσαι 
το φωτισμό όλου του σπιτιού και να ενώσεις σε αυτό όλες τις smart Philips λάμπες σου.

Φωτισμός Συμβατές με: 

https://www.plaisio.gr/product/3367207
https://www.plaisio.gr/product/3367215
https://www.plaisio.gr/product/3367223
https://www.plaisio.gr/product/3367169
https://www.plaisio.gr/product/3367177
https://www.plaisio.gr/product/3367185
https://www.plaisio.gr/product/3367126
https://www.plaisio.gr/product/3367134
https://www.plaisio.gr/product/3367142
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01 Hue Smart Dim Switch 19,90€ (3367347)

02  Hue Smart Motion Sensor 39,90€ (3367339)

03  Hue Smart Bridge 59,90€ (3367320) 

03

02

01

51

Με τον αποσπώμενο 
εγκέφαλο, ελέγχεις τα φώτα 
σου από οποιοδήποτε σημείο 
του σπιτιού και αν βρίσκεσαι!

Ο εγκέφαλος του έξυπνου συστήματος 
φωτισμού σού επιτρέπει να ελέγχεις έως  
και 50 έξυπνα φώτα στο οικοσύστημά σου.

Τα φώτα του σπιτιού σου 
ανάβουν αυτόματα όταν 
ανιχνεύεται κάποια κίνηση.

https://www.plaisio.gr/product/3367347
https://www.plaisio.gr/product/3367339
https://www.plaisio.gr/product/3367320


Προσωπική φροντίδα

Οι έξυπνες πρίζες κάνουν τις 
συσκευές του χεριού σου
Οι έξυπνες πρίζες δίνουν ρεύμα στις συσκευές και αντίστοιχα σταματούν τη λειτουργία τους, 
όταν θες, χωρίς να χρειάζεται να είσαι εκεί. Σκέψου πόση ασφάλεια, ευκολία και οικονομία 
μπορείς να κερδίσεις διαχειρίζοντάς τες από όπου και αν βρίσκεσαι.

Αυτοματισμός

Έλεγξε τις συσκευές που θέλεις  
και προγραμμάτισε τη λειτουργία τους 
με ένα κλικ από το smartphone σου. 

01 RSH Smart Plug WS007 15,90€ (3385396)

02  RSH Smart Plug 2in1 WS017 29,90€ (3385612)

03 Phillips Hue Smart Plug EU 29,90€ (3367355)

04  Tp-link Wifi Smart Plug HS100 14,90€ (2608200)

05  RSH Inwall Smart Plug SW002 34,90€ (3385647)

01

02

03

04

05

https://www.plaisio.gr/product/3385396
https://www.plaisio.gr/product/3385612
https://www.plaisio.gr/product/3367355
https://www.plaisio.gr/product/2608200
https://www.plaisio.gr/product/3385647


5353

11490€

Motor Control
MC08
 
Κωδ. 3385663
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Κλείσε την τηλεόραση αλλά 
και το κλιματιστικό ταυτόχρονα 
με το έξυπνο χειριστήριο της RSH.

1090€

Smart Breaker 
SB001
 
Κωδ. 3385655
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

2990€

Wi-Fi & IR  
Remote Control IR01
 
Κωδ. 3520951
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Ένωσε τις συμβατικές συσκευές 
του σπιτιού σου με το Smart Breaker 
και κάνε τις “έξυπνες”, για να τις 
διαχειρίζεσαι μέσω της εφαρμογής.

Tuyna app

Κάνε τα στόρια του σπιτιού σου 
έξυπνα και μπορείς να τα ελέγξεις 
από παντού.

https://www.plaisio.gr/product/3385655
https://www.plaisio.gr/product/3520951
https://www.plaisio.gr/product/3385663


Προσωπική φροντίδα

Η νέα γενιά τηλεοράσεων δείχνει την έξοδο στις συμβατικές TVs. Δε σου ανοίγουν μόνο νέους 
ορίζοντες στην ψυχαγωγία, αλλά κλείνουν μέσα τους και όλες τις λειτουργίες ενός έξυπνου σπιτιού. 
Mίλα στην τηλεόρασή σου και δώσε εντολή να παίξει την αγαπημένη σου σειρά στο Νetflix.

TVs & Soundbars

Τώρα η Smart TV «βλέπει» και ελέγχει 
όλες τις smart συσκευές του σπιτιού

4K Ultra HD
HDR10
Dolby Vision

Κωδ.: 3314480
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Android TV 
TXV-AU6580SMT

549€

65”

4K Ultra HD
Direct Full Array
Quantum Processor 4K AI

Κωδ.: 3430855
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

QLED TV
QE 55Q80T

55”

999€

https://www.plaisio.gr/product/3314480
https://www.plaisio.gr/product/3430855
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55”

4K Ultra HD
Direct Full Array 
TRILUMINOS 

Κωδ.: 3475859
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

Full Array TV 
55XH9505

1.199€
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https://www.plaisio.gr/product/3475859


TVs & Soundbars

Multiroom ήχος για κάθε δωμάτιο 

Speaker  
One (Gen 2)
 
Κωδ.: 3486362
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

229€

Δώσε φωνητική εντολή στα soundbars και άκου την αγαπημένη σου μουσική.

Speaker  
Move
 
Κωδ.: 3486389
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

399€

Soundbar  
Beam
 
Κωδ.: 3486095
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας 449€

Συμβατές με: 

Αν έχεις παραπάνω από ένα soundbar 
σύνδεσέ τα μεταξύ τους μέσω Wi-fi ώστε 
ο ήχος να ακούγεται σε όλους τους χώρους.

https://www.plaisio.gr/product/3486095
https://www.plaisio.gr/product/3486362
https://www.plaisio.gr/product/3486389
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Ηχεία Bluetooth  
Speaker BT Citation One  
 
Κωδ.: 3403742, 3403769   
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

Soundbar Citation
MultiBeam 700  
 
Κωδ.: 3403726   
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

229€

449€

Αποκλειστικά στο ΠΛΑΙΣΙΟ

https://www.plaisio.gr/product/3403769
https://www.plaisio.gr/product/3403726


Προσωπική φροντίδα

Ψυγείο από την εποχή 
των παγετώνων ή smart ψυγείο;
Η απάντηση είναι εύκολη, όταν μπορείς να βλέπεις το περιεχόμενο του ψυγείου σου όπου 
και αν βρίσκεσαι, να ελέγχεις τη λειτουργία του μέσω του smartphone σου και με ένα διπλό 
«χτύπημα» να δίνεις φως στο εσωτερικό του. Ανακάλυψε όλες τις smart δυνατότητες 
των ψυγείων νέας τεχνολογίας.

Μεγάλες Οικιακές Συσκευές

Κωδ.: 3580563
Εγγύηση:  
Συσκευή: 2 Έτη Αντιπροσωπείας 
Μοτέρ: 10 Έτη Αντιπροσωπείας

Ντουλάπα 
GMX945MC9F 
 
Smart Diagnosis
Wi-Fi

3.499€

Χτύπησε δύο φορές επάνω στην κομψή
γυάλινη οθόνη για να φωτιστεί το περιεχόμενο
στο εσωτερικό, χωρίς καμία απώλεια ψύξης.

https://www.plaisio.gr/product/3580563
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3.715€Κωδ.: 3331997
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

Ντουλάπα  
KAD92HBFP 

Smart Food Management 
Wi-fi

Συνδέσου στην εφαρμογή 
Home Connect και δες 
το εσωτερικό του 
ψυγείου σου μέσω των 
δύο έξυπνων καμερών. 
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Space Max 
Wi-Fi Ready 
Twin Cooling Plus™

Κωδ.: 3104311
Εγγύηση:  
Συσκευή: 2 Έτη Αντιπροσωπείας 
Mοτέρ: 10 Έτη Αντιπροσωπείας

RS68N8241S9/EF

1.999€

ΔΩΡΟ USB Wi-Fi Dongle 
Σύνδεσέ το στο ψυγείο 
και μέσω της εφαρμογής
SmartThings έχεις πρόσβαση 
και από μακριά.

https://www.plaisio.gr/product/3331997
https://www.plaisio.gr/product/3104311


Ψυγειοκαταψύκτες 
με νοημοσύνη!
Μπορεί ο ψυγειοκαταψύκτης σου να βγάλει selfie; Με την τεχνολογία να εξελίσσεται συνεχώς 
στις οικιακές συσκευές, το ψυγείο σου προσφέρει δυνατότητες που πλέον διευκολύνουν κάθε 
στιγμή της καθημερινότητά.

Home Connect 
Ηyper Fresh 
Multi Airflow  

Κωδ.: 3394816 
Εγγύηση:
Συσκευή: 2 Έτη Αντιπροσωπείας 
Μοτέρ: 10 Έτη Αντιπροσωπείας

Ψυγειοκαταψύκτης   
KG39NHXEP

1.685€

Απόκτησε πρόσβαση και έλεγχο στο ψυγείο
σου όπου κι αν βρίσκεσαι, με την εύχρηστη
εφαρμογή Home Connect. Χάρη στις δύο 
κάμερες που είναι ενσωματωμένες στο ψυγείο, 
μπορείς να βλέπεις ανά πάσα στιγμή 
το περιεχόμενό του.

Προσωπική φροντίδαΜεγάλες Οικιακές Συσκευές

https://www.plaisio.gr/product/3394816
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Κωδ.: 3593622
Εγγύηση
Συσκευή: 2 Έτη Αντιπροσωπείας
Μοτέρ: 10 Έτη Αντιπροσωπείας

Ψυγειοκαταψύκτης
GBF72NSDMN 
 
DoorCooling 
Wi-Fi ρύμθιση από απόσταση 
Ψηφιακοί Αισθητήρες

829€

Wifi Ready 
Space Max
All Around Cooling   

Κωδ.: 2918986 
Εγγύηση:  
Μοτέρ: 10 Έτη Αντιπροσωπείας

Ψυγειοκαταψύκτης   
RB37K63612C/EF

1.185€

Σύνδεσε το USB Wi-Fi 
Adapter με την εφαρμογή 
SmartThingsTM  και κάνε το 
ψυγείο σου smart. 

Αποκλειστικά στο ΠΛΑΙΣΙΟ

https://www.plaisio.gr/product/2918986
https://www.plaisio.gr/product/3593622


Η κουζίνα αποκτά 
τον έλεγχο
Ενεργοποίησε τις εστίες και αυτόματα θα μπει σε λειτουργία και ο απορροφητήρας σου, 
με την ανάλογη ένταση χωρίς εσύ να χρειαστεί να πατήσεις κανένα κουμπί. 

Απορροφητήρας Τζάκι  
DVE5671HG

Ασύρματο Σύστημα Hob2Hood 

Κωδ. 3506959
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

700€

Επαγωγικές Εστίες  
IKB64431XB 

Ασύρματο Σύστημα Hob2Hood 

Κωδ. 3282805
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

757€

Προσωπική φροντίδαΜεγάλες Οικιακές Συσκευές

https://www.plaisio.gr/product/3506959
https://www.plaisio.gr/product/3282805
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PowerMove Plus
FryingSensor plus
  
Κωδ.: 3528103 
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

Αυτόνομες Επαγωγικές Εστίες 
με Απορροφητήρα    
EX875LX67E

2.650€

Αυτόνομες Επαγωγικές Εστίες  
T68TS6RN0

TwistPadFire
Flex Induction
 
Κωδ. 3386147
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας 1.639€

Κωδ.: 3638413 
Εγγύηση:
Συσκευή: 2 Έτη Αντιπροσωπείας 
Μοτέρ: 10 Έτη Αντιπροσωπείας

Πλυντήριο Πιάτων 
DF325FPS 
 
TrueSteam™
Smart Diagnosis 
QuadWash™

789€

Κατέβασε την εφαρμογή
SmartThinQ και δες άμεσα 
σε τι κατάσταση βρίσκεται
το πλυντήριο πιάτων σου!

Φούρνος    
B48FT68H0

Full Steam
Πόρτα Slide&Hide® 

CircoTherm®

 
Κωδ. 3368963
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας 2.440€

https://www.plaisio.gr/product/3528103
https://www.plaisio.gr/product/3386147
https://www.plaisio.gr/product/3638413
https://www.plaisio.gr/product/3368963


Πλυντήριο Πιάτων 
SMI6ZDS49E

Silence on Demand
PerfectDry χάρη στο Zeolith®

EcoSilence Drive 
 
Κωδ. 3645649
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

1.360€

Στην κουζίνα είσαι ο μάστερ σεφ 
και οι συσκευές είναι οι βοηθοί σου
Εσύ βάζεις την τέχνη στη μαγειρική και η κουζίνα σου φροντίζει να μαγειρέψει τέλεια το φαγητό 
σου μέσα από 30 διαφορετικά προγράμματα κι έτσι ξέρει μόνη της πότε να χαμηλώσει 
τη θερμοκρασία και πόση ώρα χριεάζεται για να ετοιμαστεί το φαγητό.

Επαγωγικές Εστίες 
T59TS5RN0

TwistPad® Fire 
Flex Induction 
Αισθητήρας Frying Sensor 

Κωδ. 2973820
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

Απορροφητήρας Οροφής  
95CAQ6N0

Cook Connect 
Neff Air Fresh
 
Κωδ. 3131238
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας 1.370€

1.815€

Με την εφαρμογή Home Connect 
δες πότε το πλυντήριο πιάτων 
έχει τελειώσει το πρόγραμμά 
του και μπορείς να βγάλεις 
τα σκεύη σου από αυτό. 

Προσωπική φροντίδαΜεγάλες Οικιακές Συσκευές

https://www.plaisio.gr/product/3131238
https://www.plaisio.gr/product/2973820
https://www.plaisio.gr/product/3645649
https://www.plaisio.gr/product/3386139
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Φούρνος 
BSK999330M

Wi-FI 
Κάμερα CookView® 
Λειτουργία Steamify®

 
Κωδ. 3507009
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

2.100€

Επαγωγικές Εστίες  
IAE84881FB

Ασύρματος Αισθητήρας SensePro® 
Ασύρματο Σύστημα Hob2Hood
 
Κωδ. 3507327
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

1.950€

65 

Δες πότε είναι έτοιμο το φαγητό 
μέσα από την ενσωματωμένη κάμερα 
του φούρνου, χωρίς να πας
στην κουζίνα.

Ο ασύρματος αισθητήρας Sense Pro® 
μετρά με ακρίβεια τη θερμοκρασία 
του νερού για να μαγειρέψεις ακόμα
και sous-vide.

https://www.plaisio.gr/product/3507327
https://www.plaisio.gr/product/3507009


Οι hi tech λύσεις 
και πλύσεις είναι εδώ
Πλυντήρια που στεγνώνουν, προγράμματα που διαβάζουν τους λεκέδες, πλύσεις που διακόπτουν 
για να βάλεις κάτι που ξέχασες… Θέλεις κι άλλες αποδείξεις για να καταλάβεις ότι και τα πλυντήρια 
μπήκαν στη smart τεχνολογία;

Πλυντήριο Ρούχων  
WAX28EH0GR 

AntiStain 
i-DOSTM

AllergyPlus 
 
Κωδ. 3502597 
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

1.400€

Από όπου και αν βρίσκεσαι, 
μπορείς να επιλέξεις το 
πρόγραμμα που ταιριάζει 
στα ρούχα που είναι ήδη 
μέσα στο πλυντήριο. 

Προσωπική φροντίδαΜεγάλες Οικιακές Συσκευές

https://www.plaisio.gr/product/3502597
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Eco Bubble
Quick DriveTM με Q-Drum
AI Control-Τεχνητή Νοημοσύνη 
 
Κωδ.: 3593797 
Εγγύηση: 
Συσκευή: 2 Έτη Αντιπροσωπείας 
Μοτέρ: 10 Έτη Αντιπροσωπείας

Πλυντήριο Ρούχων 
WW90T854ABH/S6

999€

Η τεχνολογία AI Control δίνει 
συμβουλές για το κατάλληλο 
πρόγραμμα πλύσης με βάση 
τις καιρικές συνθήκες. 

Από τον απομακρυσμένο 
χειρισμό έως τη λήψη 
πρόσθετων προγραμμάτων 
πλύσης, το πλυντήριό σου μόλις 
έγινε εξυπνότερο χάρη
στην τεχνολογία ThinQ™. 

Κωδ.: 3565165
Εγγύηση:
Συσκευή: 2 Έτη Αντιπροσωπείας
Μοτέρ: 10 Έτη Αντιπροσωπείας

Πλυντήριο Ρούχων 
F4WV709S2TE 

Steam+™
TurboWash 360™
ThinQ™
AI DD-Τεχνητή Νοημοσύνη 

639€

https://www.plaisio.gr/product/3593797
https://www.plaisio.gr/product/3565165


Η απόλυτη φροντίδα 
για τα ρούχα! 
Φρόντισε γρήγορα και εύκολα τα ρούχα από το πλύσιμο μέχρι το στέγνωμα, απ’ όπου κι αν βρίσκεσαι. 
Τεχνολογίες που διαβάζουν την υφή των ρούχων σου και προσαρμόζουν το κατάλληλο πρόγραμμα, 
ενώ καταλαβαίνουν την υγρασία που έχει απομείνει, ώστε να προστατέψουν τα ρούχα από την έκθεση 
σε υπερβολική θερμοκρασία και τις καιρικές συνθήκες.

Στεγνωτήριο  
T8DEA68S 

Sensidry technology 
Care Advisor 
Φίλτρο ÖkoFlow 

Κωδ. 3142833
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

1.540€

QuickDriveTM 

Q-Bubble με ατμό
Eco BubbleTM με Speed Spray    

Κωδ.: 3593746 
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

Πλυντήριο-Στεγνωτήριο   
WD90T754ABH/S6

1.049€

Η τεχνολογία AI Control δίνει 
συμβουλές για το κατάλληλο 
πρόγραμμα πλύησης με βάση 
τις καιρικές συνθήκες. 

Κατέβασε την εφαρμογή Care Advisor στο κινητό 
και αντιμετώπισε με απόλυτη εξιδίκευση ακόμα 
και τα πιο ευαίσθητα ρούχα! 

Προσωπική φροντίδαΜεγάλες Οικιακές Συσκευές

https://www.plaisio.gr/product/3593746
https://www.plaisio.gr/product/3142833
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Κωδ.: 3565211
Εγγύηση:
Συσκευή: 2 Έτη Αντιπροσωπείας
Μοτέρ: 10 Έτη Αντιπροσωπείας

Πλυντήριο - Στεγνωτήριο 
F4DV509H0E 
 
Τεχνολογία Steam+™ 
Wi-Fi 
AI DD™ - Artificial Intelligence 

769€

Συμβατό με: 

Επίλεξε απομακρυσμένα το πρόγραμμα Allergy 
Care για να αποστειρώσει απαλά τα ρούχα σου, 
μείωνοντας κατά 99,9% τις αλλεργιογόνες ουσίες. 

https://www.plaisio.gr/product/3565211


Προσωπική φροντίδα

Όποιος θέλει λίγη τεχνολογία στον 
καφέ, ας σηκώσει το φλυτζάνι του!

Αυτόματη Καφετιέρα Espresso 
TI9553X1RW EQ.9 plus Connect s500
 
Ισχύς: 1.500 Watt
Πίεση: 19 bar
Αυτόματος Καθαρισμός 

Κωδ.: 3172902  
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

2.499€

Σύστημα αφρού 
γάλακτος Latte 
Crema για τέλειο 
αφρόγαλα

Συνδέσου με την αγαπημένη 
σου καφετιέρα με το Smart Coffee 
App και φτιάξε έως και 13 συνταγές 
καφέ & 7 ροφήματα μέσω Bluetooth!

Επίλεξε εύκολα το καφέ που θες, δημιούργησε 
το δικό σου προφίλ χρήστη με τις ιδιαίτερες 
προτιμήσεις σου σε ένταση ή γεύση και βρες 
ένα αχνιστό φλυτζάνι καφέ να σε περιμένει 
επιστρέφοντας σπίτι! 

Αυτόματη Καφετιέρα Espresso 
ECAM650.85.MS
 
Ισχύς: 1.450 Watt
Πίεση: 19 bar
Ρύθμιση Γευστικής Έντασης 

Κωδ.: 3208583  
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

1.749€

Με έγχρωμη 
οθόνη 4,3’’

Οι καφετιέρες ζήλεψαν τις έξυπνες συσκευές σπιτιού και υιοθέτησαν τις τεχνολογίες τους. 
Έτσι οι κατασκευαστές έκρυψαν ένα μικρό αλλά παντοδύναμο ηλεκτρονικό εγκέφαλο μέσα τους. 
Σήμερα μια καφετιέρα κάνει πολύ περισσότερα για σένα!

Μικρές Οικιακές Συσκευές 

Στείλε με μια κίνηση 
όλες τις παραγγελίες 
από το smartphone

Με 18 
παραδοσιακές 
συνταγές από 
όλον τον κόσμο

https://www.plaisio.gr/product/3208583
https://www.plaisio.gr/product/3172902
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Όποιος θέλει λίγη τεχνολογία στον 
καφέ, ας σηκώσει το φλυτζάνι του!

Γίνε Chef και κάνε το μαγείρεμα 
παιχνίδι από τη smart συσκευή σου
Ζύγισε όλα τα υλικά σου κατευθείαν στον κάδο, γλιτώνοντας την ακαταστασία.
Η κουζινομηχανή δίνει τη δυνατότητα να μαγειρέψεις με την ενσωματωμένη επαγωγική εστία, 
να ετοιμάσεις γεύματα στον ατμό, χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο χρονόμετρο 8 ωρών 
και όλα αυτά μόνο σε μία συσκευή!

Κουζινομηχανή 
Cooking Chef XL KCL95.424SI
 
Ισχύς: 1.500 Watt 
Χωρητικότητα Μπολ: 6,70 Lt
Ταχύτητες: 13

Κωδ.: 3548228  
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

1.530€

Wi-Fi Σύνδεση με 
Kenwood App

Δυνατότητα μαγειρέματος 
σε επαγωγική εστία

Μαγείρεμα 
στον ατμό

Ενσωματωμένη 
ζυγαριά

Κατέβασε το Kenwood App και 
εξασφάλισε έναν ψηφιακό βοηθό. 

https://www.plaisio.gr/product/3548228


Προσωπική φροντίδα

H σκούπα ρομπότ 
καθαρίζει για σένα
Όλοι συμφωνούν ότι το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα είναι οι πιο άχαρες δουλειές του σπιτιού. 
Η ρομποτική σκούπα τις διαγράφει από τη λίστα σου. Ξεκουράσου, βγες μια βόλτα, διάβασε ένα 
βιβλίο και άσε τη να καθαρίσει σχολαστικά το πάτωμα σπιθαμή προς σπιθαμή.

Μικρές Οικιακές Συσκευές 

Σκούπα Ρομπότ 
Mi Robot Mop Pro
 
Μi home app 
Kάλυψη: 180m2 

12 σετ αισθητήρων  
Χαρτογράφηση σπιτιού & 
Αποθήκευση στο Mi App

Κωδ.: 3471039, 3471020
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

499€

Σκούπα Ρομπότ 
Essential Mi mop
 
Μi home app 
Kάλυψη: 90m2 

3 Επίπεδα Φιλτραρίσματος 

Κωδ.: 3551229  
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

249€

Σκουπίζει & 
Σφουγγαρίζει

Σκουπίζει & 
Σφουγγαρίζει

https://www.plaisio.gr/product/3551229
https://www.plaisio.gr/product/3471039
https://www.plaisio.gr/product/3471020
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Σκούπα Ρομπότ 
Roxxter BCR1ACG
 
App: Home Connect
Κάλυψη: 110 m2 Laser + 
Πρόγραμμα RoomSelect

Κωδ.: 3633209  
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

1.050€

Σκούπα Ρομπότ 
VR05R5050WK/WB
 
Απομακρυσμένη λειτουργία 
Κάλυψη: 110 m2 

Κωδ.: 3485048  
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

399€

Χάρη στο σύστημα πλοήγησης με λέιζερ και το RoomSelect, 
η δράση της περιορίζεται μόνο εντός του χώρου που θες!

 4 Τύποι Καθαρισμού

Ηλεκτρική Bούρτσα High Power Brush

https://www.plaisio.gr/product/3485048
https://www.plaisio.gr/product/3633209


Προσωπική Περιποίηση

Φρόντισε τον εαυτό σου έξυπνα
Φρόντισε την εικόνα σου από την κορυφή μέχρι τα νύχια! Μην παραλείπεις πότε το πρωινό
βούρτσισμα και την καταγραφή του σωματικού βάρους σου και όχι μόνο! Όλα αυτά παρέα
με τη smart συσκευή σου, καταγράφοντας τα πάντα σε αυτή. 

Οδοντόβουρτσα 
GENIUS 10.000
 
Στρέψεις ανά Λεπτό: 10.500 rpm
Παλμικές Κινήσεις ανά λεπτό: 48.000
Διάρκεια Μπαταρίας: 14 Ημέρες 
Αισθητήρας Ελεγχόμενης Πίεσης 
Τεχνολογία 3D 

Κωδ.: 3584712  
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

299€

Οδοντόβουρτσα 
GENIUS 10 ROSE GOLD SP.EDITION
 
Στρέψεις ανά Λεπτό: 10.500 rpm
Παλμικές Κινήσεις ανά λεπτό: 48.000
Διάρκεια Μπαταρίας: 14 Ημέρες 
Αισθητήρας Ελεγχόμενης Πίεσης 
Τεχνολογία 3D 

Κωδ.: 3584720
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

299€

Μαζί με έξυπνη θήκη 
ταξιδιού με δυνατότητα 
φόρτισης USΒ

Κατέβασε το Oral-B App και ενημερώσου 
για τη στοματική σου υγιεινή. 

Οδοντόβουρτσα 
PRO8000 Genius
 
Στρέψεις ανά Λεπτό: 8.800 rpm
Παλμικές Κινήσεις ανά Λεπτό: 40.000
Διάρκεια Μπαταρίας: 12 Ημέρες 
Αισθητήρας Ελεγχόμενης Πίεσης 
Τεχνολογία 3D

Κωδ.: 3032248
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

229€

Διαθέτει και βάση για 
να τοποθετείς με ασφάλεια 
το smartphone, όσο σου 
δίνει οδηγίες βουρτσίσματος!

https://www.plaisio.gr/product/3584712
https://www.plaisio.gr/product/3584720
https://www.plaisio.gr/product/3032248
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Ζυγαριά Μπάνιου 
Mi Body Composition 2
 
Ακρίβεια Ζυγίσματος: 50g
Λιπομέτρηση/Ποσοστό Νερού 
και Λίπους Οστική και μυϊκή μάζα

Κωδ.: 3336417
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

3490€

Ζυγαριά Μπάνιου 
Mi Smart Scale 2
 
Ακρίβεια Ζυγίσματος: 50g
Δείκτης Μάζας Σώματος 

Κωδ.: 3448886
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας 2490€

Συνδέσου με την εφαρμογή  
“Mi Fit App” και δες όλα 
τα δεδομένα στο smartphone σου!

Ζυγαριά Μπάνιου 
Smart Body Fat Scale
 
Ακρίβεια Ζυγίσματος: 0,10g
Λιπομέτρηση/Δείκτης Μάζας Σώματος
Οστική και Μυϊκή Μάζα/Ποσοστό 
Νερού και Λίπους

Κωδ.: 2784653
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας 2990€

Σύνδεσε τη ζυγαριά σου 
με το Huawei Body Fat Scale

Σύνδεσε τη ζυγαρία σου 
με το Mi Fit App

https://www.plaisio.gr/product/3336417
https://www.plaisio.gr/product/2784653
https://www.plaisio.gr/product/3448886


Κλίμα Σπιτιού 

Είμαστε μια smart ατμόσφαιρα
Προστάτεψε την υγεία των αγαπημένων σου με έναν smart αφυγραντήρα ή έναν 
καθαριστή αέρα. Ταξιδεύεις για το εξοχικό στο χωριό; Δώσε εντολή από μακριά 
για να ξεκινήσει τη λειτουργία και να απορροφήσει την ενοχλητική υγρασία.

από

Καθαριστής Αέρα 

Mi Home app  
Κάλυψη Xώρων: έως 72m2  

199€

Κωδ.: 3404919, 3404927, 3063216, 3633195   
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

Αφυγραντήρας 
 
Wi-Fi Control
Κάλυψη Xώρων:  
έως 120m2

Κωδ.: 3552357, 3552365  
Εγγύηση: 3 Έτη Αντιπροσωπείας

209€
από

Σκάναρε εδώ 
& δες το video

16lt 20lt

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός 
Mi Smart Space S
 
Mi Home app & Voice Assistant 
Κάλυψη Xώρων: 20m2 

Κωδ.: 3583562  
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

 9990€

https://www.plaisio.gr/product/3552357
https://www.plaisio.gr/product/3552365
https://www.plaisio.gr/product/3404919
https://www.plaisio.gr/product/3404927
https://www.plaisio.gr/product/3063216
https://www.plaisio.gr/product/3633195
https://www.plaisio.gr/product/3583562
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Εξασφάλισε άνετο 
και πρακτικό έλεγχο 
της συσκευής σου 
μέσω smartphone! 

77

20lt

25lt

30lt

50lt

Αφυγραντήρας 
ATMOSPHERE
 
Wi-Fi Control 
(μέσω της εφαρμογής 
Inventor Control)  
Κάλυψη Xώρων: έως 130m2 

299€
από

Κωδ.: 3552489, 3552497 
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

Αφυγραντήρας 
POWER PWR-WIFI
 
Wi-Fi Control  
(μέσω της εφαρμογής 
Inventor Control)  
Κάλυψη Xώρων:  
έως 190m2

Κωδ.: 3552462, 3552470  
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

329€
από

Αφυγραντήρας 
Sonzai 
 
Κάλυψη Xώρων: έως 
110m2

219€
από

Κωδ.: 3552403, 3552411, 3552438  
Εγγύηση: 2 Έτη Αντιπροσωπείας

16lt

20lt

24lt

Διαθέτει UV λάμπα 
αποστείρωσης

Διαθέτει UV λάμπα 
αποστείρωσης

https://www.plaisio.gr/product/3552489
https://www.plaisio.gr/product/3552497
https://www.plaisio.gr/product/3552462
https://www.plaisio.gr/product/3552470
https://www.plaisio.gr/product/3552403
https://www.plaisio.gr/product/3552411
https://www.plaisio.gr/product/3552438


Hot τεχνολογίες, cool εφαρμογές: 
Καλωσορίσατε στο νέο κλίμα!
Τα κλιματιστικά νέας τεχνολογίας κάνουν πολλά περισσότερα από το να σου προσφέρουν 
την τέλεια θερμοκρασία: αυτοκαθαρίζονται για να γλιτώνεις τη συχνή συντήρηση, κάνουν 
διάγνωση των βλαβών τους και φυσικά συνεννοούνται άψογα με το κινητό σου.

Κλίμα Σπιτιού 

Κλιματιστικό 
Dark DRV32-09WF
9.000 BTU
 
Wi-Fi
Έξυπνη Προθέρμανση 
Aqua Ionizer 

Κωδ.: 3497356  
Εγγύηση: 10 Έτη Αντιπροσωπείας

699€

Κλιματιστικό 
Breezeless 09HRFN8
9.000 BTU
 
Wifi
TwinFlap 
Σύστημα Αυτοκαθαρισμού

Κωδ.: 3486036  
Εγγύηση Αντιπροσωπείας: 3 έτη για όλα τα μέρη 
χωρίς περιορισμούς & 10 έτη για το συμπιεστή

649€

Το πρώτο στον κόσμο 
με περσίδα TwinFlap 
με 7.928 μικρο-οπές ώστε 
να σε προστατέψει από 
τα κρύα ρεύματα του 
αέρα για να έχεις ένα 
άνετο περιβάλλον. 

https://www.plaisio.gr/product/3486036
https://www.plaisio.gr/product/3497356
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Κλιματιστικό 
Kuro TKN/TKG-628R32
 
Wi-Fi
Λειτουργία I Feel 
Σύστημα Αυτοκαθαρισμού

769€

11490€

Θερμοστάτης 
TM001
 
Κωδ.: 3385671 
Εγγύηση: 2 Έτη Πλαίσιο

Κωδ.: 3054063  
Εγγύηση: Έως 2 έτη εγγύηση στην 
Εσωτερική μονάδα & 5 έτη στην Εξωτερική 
μονάδα

Σκάναρε εδώ 
& δες το video

Κλιματιστικό 
Perfera ATXM/ARXM25N 
 
Wi-fi ready
Λειτουργία Energy Saving 
Αυτοδιαγνωστικός Έλεγχος

Κωδ.: 3051579  
Εγγύηση: 3 Έτη Αντιπροσωπείας 

949€

Δημιούργησε  
το κατάλληλο κλίμα  
για σένα ακόμα  
και από μακριά.

Συμβατός με: 

https://www.plaisio.gr/product/3054063
https://www.plaisio.gr/product/3051579
https://www.plaisio.gr/product/3385671


Προσωπική φροντίδα

1. Είμαστε πιστοποιημένοι Control4 Authorised Experts.

2. Eπισκεπτόμαστε το χώρο σου κατ’όπιν ραντεβού και μελετάμε το σχεδιασμό του.

3. Οι έμπειροι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την εγκατάσταση 

    της υπηρεσίας και τον προγραμματισμό των σεναρίων που εσύ θέλεις. 

4. Είμαστε στη διάθεσή σου 12 ώρες 6 μέρες την εβδομάδα. 

    Για δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη κάλεσέ μας στο 
    800 11 12345 και δίνουμε λύση στις απορίες σου.

Aνακάλυψε την PRO πλευρά 
του smarthome με την Control4!

Στο Πλαίσιο κάνουμε τη φαντασία...πραγματικότητα

Το Πλαίσιο σού συστήνει την υπηρεσία που θα αναβαθμίσει το σπίτι σου  
με προηγμένες smart τεχνολογίες.

Σκέψου τα φώτα ν ’ανοίγουν και να σβήνουν αυτόματα 
ανάλογα το δωμάτιο που βρίσκεσαι, να αλλάζουν χρώμα 
ανάλογα τη διάθεση σου ενώ μπορείς να ρυθμίσεις 
τα στόρια ν’ ανοίγουν κάθε πρωί για φυσικό φως 
στο δωμάτιο. Αυτές και ακόμα περισσότερες επιλογές 
σε περιμένουν με τον έξυπνο φωτισμό.

Φωτισμός

Δημιούργησε το δικό σου Home 
Theater με απεριόριστη πρόσβαση 
σε πλατφόρμες μουσικής & ταινιών, 
εύκολη πλοήγηση από μία μόνο 
συσκευή και ταυτόχρονη ρύθμιση 
ήχου, φωτισμού και θερμοκρασίας 
για να έχεις την καλύτερη εμπειρία 
διασκέδασης.

Το σπίτι αναλαμβάνει την προστασία 
σου. Παρακολούθησε τι συμβαίνει 
τόσο εντός όσο και εκτός σπιτιού 
ενώ μπορείς να κλειδώσεις 
αυτόματα τις πόρτες από μακριά. 
Επιπλέον, μπορείς να ρυθμίσεις 
τα φώτα και τους ήχους να 
εναλλάσσονται για να φαίνεται πώς 
κάποιος βρίσκεται μέσα, ακόμα και 
αν λείπεις. 

Ψυχαγωγία

Ασφάλεια

Γυρίζεις σπίτι μετά από μία 
κουραστική μέρα. Αυτό 
σε υποδέχεται με ζεστή 
θερμοκρασία, η μουσική 
που αγαπάς παίζει στα ηχεία 
και τα φώτα ανοίγουν στο 
ζεστό τόνο που προτιμάς. 
Δεν γίνονται μαγικά αλλά 
με τις απεριόριστες 
δυνατότητες της Control4.

Άνεση

Υπηρεσία Control4
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Μπορείς να εξοπλίσεις το σπίτι σου με Control4 
προϊόντα, ειδικά σχεδιασμένα για να καλύψουν  
κάθε ανάγκη σου. Αν όμως θέλεις να 
χρησιμοποιήσεις προϊόντα από άλλους 
κατασκευαστές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 
Η υπηρεσία υποστηρίζει και συνεργάζεται 
με χιλιάδες συσκευές πάνω από 300 brands.  
Η επιλογή είναι δική σου!

Έχει λογισμικό…  
φιλικό στη χρήση

Με το Control4 μπορείς να ρυθμίζεις 
τη θερμοκρασία, να κλείνεις τα παράθυρα 
και να χαμηλώνεις το φως ταυτόχρονα, χωρίς 
να χρειάζεται να αλλάζεις app ανάλογα 
τη συσκευή. Είτε είσαι χρήστης ios ή android, 
η υπηρεσία μπορεί και συγκεντρώνει όλες 
τις λειτουργίες σ’ ένα περιβάλλον.

Συγκεντρώνει χιλιάδες 
δυνατότητες...  
σε μία εφαρμογή

Τι θα έλεγες αν την ώρα που κάποιος χτυπάει 
το κουδούνι στην πόρτα, ανάβει αυτόματα 
και το εξωτερικό φως; Ή αν έσβηναν τα φώτα 
του σπιτιού, μόλις ο θερμοστάτης έμπαινε σε 
λειτουργία αναστολής, ενώ λείπεις από το σπίτι; 
Η φαντασία σου γίνεται πραγματικότητα όταν 
μπορείς να σχεδιάσεις εξατομικευμένα σενάρια 
προσαρμοσμένα στην καθημερινότητα σου.

Οι συσκευές 
«μιλάνε» μεταξύ τους

Η Control4 ξεχωρίζει γιατί...



Γιατί...

...θα βρεις τα πρώτα 
smarthome showrooms 

Επισκέψου τα καταστήματα του Πλαισίου 
στην Πέτρου Ράλλη, τη Μεταμόρφωση, 
την Καλαμαριά και τη Δάφνη για να 
ζήσεις την εμπειρία ενός έξυπνου σπιτιού. 
Τώρα μπορείς να γνωρίσεις από κοντά 
τις έξυπνες λειτουργίες των οικιακών 
συσκευών, να μιλήσεις με τους ψηφιακούς 
βοηθούς και να προσομοιώσεις σενάρια 
καθημερινότητας.

O πιο smart 
προορισμός

Κατάστημα Μεταμόρφωσης

Κατάστημα Πέτρου Ράλλη



…πληρώνεις μήνα-μήνα, 
χωρίς κάρτα   

Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι από την τεράστια 
ποικιλία προϊόντων του Πλαισίου, χωρίς 
να αγχώνεσαι για τον τρόπο πληρωμής.
Το πρόγραμμα δόσεων μήνα μήνα σου δίνει 
τη δυνατότητα αγοράς με δόσεις χωρίς 
κάρτα, με έγκριση και παραλαβή την ίδια 
στιγμή από το κατάστημα ή και... online!
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Επισκέψου το plaisio.gr 
& επίλεξε ό,τι χρειάζεσαι μέσα 
από χιλιάδες smart προϊόντα

Παράλαβε την παραγγελία σου
σε επίπεδο παράδοσης Πλαισίου,

δηλαδή την επόμενη μέρα

Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή  
σου 12 ώρες & 6 ημέρες τη βδομάδα.

Κάλεσέ μας δωρεάν στο 800-11-12345

Γνώρισε τις smart συσκευές 
που θα κάνουν το σπίτι σου…
να υπακούει στις εντολές σου!

Smartphone Amazon Alexa

Smart TV

TabletGoogle 
Assistant




