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tado° lanserar svart smart termostat med mörkt läge

I takt med att allt fler hem byter till smarta termostater på grund av stigande energikostnader,
erbjuder tado° nya sätt att anpassa tillbehören till hemmet och matcha inredningen.

Stockholm, 1 september 2022 - Idag presenterar tado° en Black Edition av den IF Design
Award-vinnande Smarta Termostaten och även Dark Mode för tado°-appen. Med Smart
Thermostat Black Edition erbjuder tado° sina användare ett nytt sätt att komplettera inredning
och framhäva den personliga smaken, efter ett samarbete med tado°s egen community.

Medan kunderna står inför stigande energipriser sparar tado°s smarta termostater i genomsnitt
22 % på uppvärmningskostnaderna per år i Europa. En svensk villaägare med direktverkande el
uppskattas ha en elförbrukning på 20 000 kWh/år. Cirka 80 procent brukar gå till uppvärmning
av huset och vatten. Med fjolårets snittpris på 175 öre per kWh blir den möjliga besparingen
ungefär 6 000 kronor. Med tanke på de nuvarande energikostnaderna betalar tado° Smarta
Termostater sig självt efter bara tre månaders användning.

https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/elkostnader/elforbrukning/normal-elforbrukning-och-elkostnad-for-villa/


Ett samarbete med tado°s community

Tillsammans med andra samhällsaktörer arbetar tado° på en lösning för att fler människor ska
kunna använda med de smarta funktioner som tado° termostater erbjuder, samtidigt som man
kan komplettera valen utifrån och personlighet och inredningsval. Efter mycket feedback från
användarna visade sig en mörk display vara en av de mest efterfrågade funktionerna.

Christian Deilmann, medgrundare och CPO för tado°, säger: "Vi hörde att många
tado°-användare ville ha fler sätt att använda tado° i olika rum i hemmet. En mörkare termostat
var efterfrågad, och vi lyckades hitta rätt material och designval för att erbjuda det på ett elegant
och sofistikerat sätt".

Mörkt läge

För en enhetlig upplevelse meddelar tado° också att mörkt läge kommer till tado°-appen i
oktober 2022. tado°-användare har efterfrågat mörkt läge av estetiska skäl, för att spara på
telefonens batteri och till och med för att kontrollera temperaturen på natten i svagt upplysta
miljöer. Med justerad kontrast och färger i mörkt läge kompletterar tado°-appen den smarta
termostaten Black Edition och andra befintliga tado°-produkter.

Tillgänglighet

tado° Smart Thermostat Black Edition kommer att finnas tillgänglig i startpaket i både
trådbunden och trådlös variant, samt fristående. Smart Thermostat Black Edition kommer att
lanseras i oktober i alla europeiska länder till ett pris på 249,99 euro för det trådlösa startpaketet
eller 219,99 euro för det trådbundna startpaketet. Mörkt läge kommer att börja rullas ut till
befintliga tado°-användare via en appuppdatering i oktober och kan aktiveras i enhetens
inställningar på iOS och Android.

Om tado°
tado° är Europas ledare inom intelligent klimathantering i hemmet. Som den enda plattformen
som fungerar mellan olika tillverkare kan smarta termostater och tjänster från tado° anslutas till
alla typer av värme- eller kylsystem. Kunderna drar nytta av energibesparande teknik som
Geofencing och Open Window Detection, samt teknik som justerar elanvändningen beroende
på aktuellt pris. tado° grundades i München 2011, har 180 anställda och omformar hur energi
konsumeras för mer komfort, besparingar och i synk med naturen. www.tado.com.

http://www.tado.com


Bilder
Ni kan ladda ner bilder i hög upplösning här.
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