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Matrix Smart IR 
 
Deixe sua voz controlar a iluminação e outros dispositivos de sua casa ou escritório de 
uma maneira inteligente e intuitiva. 
 
 

A linha Matrix Smart Easy conta agora com mais um produto inteligente e que traz ainda mais conforto 

e tecnologia para as tarefas e controles do dia a dia. 

 

O Matrix Smart IR é um emissor IR universal que conectado à internet permite o controle integrado 

de Newpads e diversos outros equipamentos IR. 

 

Por meio de aplicativos e comandos de voz, ele transforma e inova a maneira como você utiliza a 

tecnologia em sua casa, trabalho ou enquanto você se desloca entre eles. 

 

Equipamentos com tecnologia IR como ar condicionado, televisores, decodificadores e outra gama 

de aparelhos, quando utilizados em conjunto com o Matrix Smart IR, podem ser controlados por 

meio do seu smartphone ou tablet, bastando rápidas configurações e sincronizações. 

 
Sua grande biblioteca de códigos IR proporciona a compatibilidade com 99% dos aparelhos 

domésticos comuns em uma cobertura abrangente de 360 graus, além do modo de aprendizado, 

com diversas possibilidades de configuração para diversos tipos de equipamentos e usos 

conectados. 

 

Utilize os equipamentos de forma simples e intuitiva, com o auxílio dos assistentes de voz para 

acender e apagar luzes, ligar a televisão, trocar o canal, regular o volume do seu home theater e 

muito mais. Solte a voz e simplifique sua vida! 

 

Ajuste a temperatura do ar condicionado da sala pelo celular enquanto você sai do trabalho e 

aproveite o conforto do ambiente já climatizado quando chegar em casa, em qualquer estação do 

ano. Estar longe do aparelho, do ambiente ou até mesmo da cidade não é problema para controlar 

os equipamentos de sua casa ou escritório. O Matrix Smart IR utiliza a rede local para se conectar à 

internet e possibilitar que os comandos sejam enviados remotamente por meio do aplicativo em seu 

smartphone de onde você estiver. 

 
A tecnologia do Matrix Smart IR potencializa a já abrangente utilidade dos smartphones e assistentes 

de voz, possibilitando a maior automação dos equipamentos eletrônicos de seus ambientes e tornando 

o seu uso cada vez mais fluido e conveniente às tarefas do dia a dia. 


