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XIAOMI MI HOME
SMART HOME APLIKACE PRO MOBILNÍ TELEFONY A CHYTRÁ ZAŘÍZENÍ

Značka Xiaomi aktivně vyvíjí celou řadu produktů 
pro chytrou domácnost. Najít mezi nimi můžete 
vysavače,čističky vzduchu, ale i měřiče vzdálenosti 
či kuchyňskou váhu. Jejich portfolio je velice široké.

Aby ovládání chytrých produktů bylo co 
nejjednodušší, vyvinulo Xiaomi mobilní aplikaci, se 
kterou je možné většinu z nich spárovat a ovládat 
tak vše přejetím prstu. Párování probíhá jednoduše 
skrze bluetooth či wi-fi ručním přidáním z nabídky 
v aplikaci, nebo naskenováním QR kódu nalepeným 
na produktu.

Aplikace nabízí snadný přehled nad všemi 
spárovanými zařízeními. Vždy si tak můžete 
zkontrolovat jejich stav a ovládat je i z práce nebo 
dovolené. Kdykoli si tak třeba můžete zobrazit 
záznam z kamery a zjistit, co se u vás doma právě 
děje. Pokud se vracíte z práce, zapněte si přímotop, 
abyste dorazili do příjemně vytopeného domova.

Mi Home spolupracuje i s produkty dceřiných 
a partnerských a značek. Připojit tak můžete k 
Mi Home i žárovky z Ikei nebo od Philipsu. 
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CENTRÁLNÍ JEDNOTKA
Home Hub je centrální jednotka, která slouží jako srdce vaší chytré domácnosti. Jednotka propojuje a 
sjednocuje veškeré senzory, čidla, doplňky a zařízení chytré domácnosti a podporuje jejich komunikaci 
s aplikací v chytrém telefonu. Rovněž zaštiťuje komunikaci s hlasovými asistenty.

Jednotka podporuje tři způsoby párování: Wi-Fi, Bluetooth 5.0 a Zigbee 3.0. Všechna zařízení 
spárovaná s centrální jednotkou se jednoduše dají spárovat s aplikací v mobilním telefonu. Díky 
centrální jednotce tak můžete vzdáleně ovládat i zařízení, která běžně komunikují s aplikací jen pokud 
se nachází v dosahu Bluetooth či Zigbee. 



87

Centrální jednotka
Smart Home Hub 2

 HUB2HOMEXI

 CAMC300XI

HEATER1SSMARTMIXI

SECCAM360-1080XI

HEATERSXI

SECCAM360-2KXI

Kamera
Smart Camera C300

Přímotop Smartmi 
Convector Heater 1S

Kamera Security 
Camera 360° 1080P

Přímotop Mi Smart 
Space Heater S

Kamera 360° Home 
Security Camera 2K Pro

• Zprostředkování komunikace mezi 
zařízeními chytré domácnosti a 
aplikací v mobilním telefonu

• Komunikace v Bluetooth, přes Wi-Fi 
(2,4 GHz/5 GHz) nebo přes protokol 
Zigbee 3.0

• Až 100 zařízení v jednom fyzickém 
prostoru

• Rozlišení 2K 2304×1296
• Clona F1,4
• Dvouosý motor
• Mi Home app párování
• Horizontální úhel 360° a vertikální 

úhel 108° pozorování
• Barevné natáčení i v noci při 

nedostatku světla
• Montáž na stěnu, strop či na nábytek
• Obousměrný mikrofon
• Cloudové úložiště / SD karta
• Propojení s hlasovými asistenty
• Napájení USB-C

• Rozlišení 2K 2304×1296
• Clona F1,4
• Dvouosý motor
• Mi Home app párování
• Barevné natáčení i v noci při 

nedostatku světla
• Horizontální úhel 360° a vertikální 

úhel 118° pozorování
• Montáž na strop či na nábytek
• Obousměrný mikrofon
• Cloudové úložiště / SD karta

• Rozlišení 1920×1080
• Clona F2,1
• Dvouosý motor
• Mi Home app párování
• Infračervený přísvit
• Horizontální úhel 360° a vertikální 

úhel 108° pozorování
• Montáž na stěnu, strop či na nábytek
• Cloudové úložiště / SD karta
• Obousměrný mikrofon
• Propojení s hlasovými asistenty

• 2 200 W
• 16...28 °C
• Mi Home app párování
• Voděodolnost IPX4
• Hmotnost 6 kg
• Rozměry 68,4×9×45,9 cm
• Vzdálené ovládání / manuální 

ovládání na displeji
• Madla pro snadné přenášení
• Časový rozvrh vytápění
• Inteligentní regulace vytápění
• Tichý provoz

• 2 200 W
• 18...28 °C
• Mi Home app párování
• Voděodolnost IPX4
• Hmotnost 5,7 kg
• Rozměry 78×21,6×52,6 cm
• Vzdálené ovládání / manuální 

ovládání na těle přímotopu
• Dálkový ovladač v balení
• Propojení s hlasovými asistenty
• Všestranné držadlo pro přenášení 

i sušení prádla
• Časovač vytápění
• Inteligentní regulace vytápění
• Tichý provoz
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Venkovní kamera
IMILAB EC3

Venkovní kamera
Security Camera 1080p

Zvonek Mi Smart 
Doorbell 3

Ventilátor
Standing Fan 2

Antibakteriální 
zvlhčovač vzduchu

Monitor teploty a 
vlhkosti 2

• Rozlišení 2K 2304×1296
• Clona F1,4
• Mi Home app párování
• Monitoring prostoru 270°
• Siréna
• Infračervený přísvit
• Montáž na stěnu
• Obousměrný mikrofon
• Drátové zapojení
• Cloudové úložiště / SD karta 
• AI rozlišení pohybu – člověk/zvíře
• Voděodolná/prachuodolná IP66

• Rozlišení 1920×1080
• Clona F2,1
• Mi Home app párování
• Monitoring prostoru 130°
• Infračervený přísvit
• Montáž na stěnu
• Bezdrátová
• Kapacita baterie 5700 mAh
• Výdrž až 90 dní
• Detekce pohybu 7 m, AI detekce lidí
• Voděodolná/prachuodolná IP65

• Dvě vrstvy lopatek 7 + 5
• Dosah vanutí vzduchu až 14 m
• Mi Home app párování
• Nastavitelná výška
• Časovač
• Otáčení v úhlu 140°
• V mobilní aplikaci až 100 režimů 
• Tichý chod 58 dB

• Nádobka s objemem 4,5 l
• Provoz 12-15 h na jednu nádržku
• 3 režimy páry
• Mi Home app párování
• Ničí bakterie UV-C světlem

• Kapacita baterie 5200 mAh
• Detekce pohybu
• Integrovaná kamera
• Horizontální úhel 180° a vertikální 

úhel 107° pozorování
• Mi Home app párování
• Infračervený přísvit
•  Cloudové uložení
• 4 úrovně hlasitosti
• Režim Nerušit
• Obousměrný mikrofon

• Mi Home app párování
• Měření vlhkosti a teploty ve vnitřním 

prostoru
• Velký displej
• Napájení na baterie C2032
• Přes aplikaci a centrální jednotku 

Home Hub je možné propojit se 
zvlhčovačem vzduchu, který sepne, 
pokud monitor naměří předem 
nastavené hodnoty.

 SECCAXIIMIEC3 SECAMWLESS-1080XI

MISMAANTIHUM

DOORBELLXI3

SMARTFAN2XITEMPHUMXIMON2
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Měřič vzdálenosti 
HOTO Laser QWCJY001

Osobní váha 
Composition Scale 2

Kuchyňská váha HOTO 
Kitchen

Žárovka LED YeelightLampička Bedside 
Lamp 2 22469

• Přesnost měření ±2 mm
• OLED displej pro zobrazení výsledků
• Mi Home app párování
• Max vzdálenost měření 30 m
• Baterie vystačí na 3500 měření
• Nabíjení USB-C
• V mobilní aplikace lze rovnou kreslit 

plány místnosti
• V mobilní aplikaci lze zakreslovat 

rozměry rovnou do fotografie 
místnosti

• Volba měření od spodní či horní hrany 
přístroje

• Měření 13 tělesných dat
• Párování s mobilní aplikací Mi Fit
• Rozlišení členů domácnosti
• Až 16 jednotlivých profilů
• Měření s přesností na 50 g
• Tělesná hmotnost, složení těla, 

opměr tuků a svalstva, hmotnost 
kostí, BMI index, poměr bílkovin v těle, 
porovnání stavu s ideální hmotnost, 
měření tělesného věku

• LCD displej

• Svítivost-800 lumenů
• Nastavení teploty světla 2700-6500 K
• RGB LED
• Životnost cca 25 000 h
• Výkon 10 W
• Závist E26/E27
• Párování s Yeelight aplikací

• Měření od 1 do 3000 g
• Jednotky: gramy, mililitry, unce, libry
• Měření s přesností 0,1 g
• Mi Home app párování
• Ideální pro přípravu kávy
• Možnost ukládání hodnot a tvorba 

receptů v aplikaci
• Napájení na baterie AAA

• Nastavení svítivosti 2-400 lumenů
• Výběr až z 16 milionů odstínů
• RGB LED
• Životnost cca 25 000 h
• Výkon 9 W
• Mi Home app párování

HOTOSMARTLASER SECAMWLESS-1080XI  HOTOSCALE

SMARTFAN2XIMEBEDSIDE2XI22469

Lampička Bedside 
Lamp 2

• Nastavení svítivosti 2-400 lumenů
• Nastavení teploty světla 1700-6500 K
• Výběr až z 16 milionů odstínů
• RGB LED
• Životnost cca 25 000 h
• Výkon 9 W
• Mi Home app párování

MiBEDSIDE2XI
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Vysavač Robot 
Vacuum Mop Essential

Vysavač Robot 
Vacuum Mop Pro

Tiskárna Instant Photo 
Printer 1S

Vysavač Roidmi EVE 
Plus White

Vysavač Viomi S9

• Sací výkon 2200 Pa
• Kapacita baterie 2500 mAh
• Až 90 minut provozu
• Max pokrytí prostoru 120 m2 

• Mopování
• Mi Home app párování
• Objem nádoby na prach 420 ml
• Objem nádoby na vodu 200 ml
• Výška vysavače 8,5 cm
• Překoná překážky o 1,5 cm výšky
• Gyroskopická navigace
• Hlučnost 58 dB

• Dva formáty tisku – 86×102 a 
100×148 mm

• Toner na 20 fotografií
• Párování s splikacemi WeChat nebo 

Mijia APP
• Balení obsahuje  20 ks fotografického 

papíru
• Vzdálený přístup odkudkoli ze světa
• Tisk přímo z telefonu

• Sací výkon 2100 Pa
• Kapacita baterie 3200 mAh
• Až 110 minut provozu
• Max pokrytí prostoru 180 m2 

• Mopování
• Mi Home app párování
• Objem nádoby na prach 550 ml
• Objem kombinované nádoby 

300+200 ml
• Výška vysavače 9,45 cm
• Překoná překážky o 2 cm výšky
• Laserová navigace LDS do 8 m
• Hlučnost 72 dB

• Sací výkon 2700 Pa
• Kapacita baterie 5200 mAh
• Až 180 minut provozu
• Max pokrytí prostoru 250 m2 

• Mopování
• Mi Home app párování
• Objem nádoby na prach 300 ml
• Objem nádoby na vodu 250 ml
• Stanice s 3l odpadní nádobou
• Výška vysavače 9,8 cm
• Překoná překážky o 2 cm výšky
• Laserová navigace LDS
• Hlučnost 65 dB

• Sací výkon 2700 Pa
• Kapacita baterie 5200 mAh
• Až 210 minut provozu
• Max pokrytí prostoru 320 m2 

• Mopování, sterilizace UV světlem
• Mi Home app párování
• Objem nádoby na prach 300 ml
• Objem nádoby na vodu 250 ml
• Stanice s 3l odpadní nádobou
• Výška vysavače 10 cm
• Překoná překážky o 2 cm výšky
• Laserová navigace LDS 2.0
• Hlučnost 65 dB

 ROBOESSEXI bílá – ROBOMOPPROXIW
černá – ROBOMOPPROXIB

PHOTOPRINTER1SXIEVEPLUSXIWHITE VIOMIS9XI

Stropní osvětlení LED 
Ceiling Light 450 mm

• Nastavení svítivosti 1,5-3100 lumenů
• Průměr 450 mm
• Nastavení teploty světla 2700-6000 K
• Životnost cca 25 000 h
• Výkon 45 W
• Napájení 240 V
• Mi Home app párování

SMARTLEDLIGHT
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Projektor 2 TV Stick

TV Stick 4K TV Box S

• Úhlopříčka 60-120“
• Rozlišení FullHD
• Automatické ostření s víceúhlovou 

korekcí zkreslení na třech osách
• Dva měniče s podporou Dolb
• Operační systém AndroidMožnost 

stáhnout aplikace přímo do 
projektoru

• Vnitřní paměť 2 Gb
• Svítivost 500 ANSI lms
• 4kanálová technologie LD RGD+BP
• Projekční vzdálenost 1,2 m
• 3,5 mm Jack
• Hlučnost 28 dB
• USB 2.0, HDMI

• Rozlišení 1920×1080, 60 snímků
• Podpora HD DTS a Dolby
• Operační systém Android 9.0
• Vnitřní paměť 8 Gb
• RAM 1 Gb
• Připojení přes HDMI
• Integrovaný Chromecast
• Podpora RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, 

WMV, MP4
• Podpora MP3, WMA, AAC, OGG
• Dálkový ovladač v balení

• Rozlišení 4K 3840×2160
• Podpora HD DTS a Dolby Atmos a 

Dolby Vision
• Operační systém Android 11
• Vnitřní paměť 8 Gb
• RAM 2 Gb
• Připojení přes HDMI
• Integrovaný Chromecast
• Podpora RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, 

WMV, MP4
• Podpora MP3, WMA, AAC, OGG

• Rozlišení 4K 3840×2160, 60 snímků
• Podpora HD DTS a Dolby
• Operační systém Android 8.1
• Vnitřní paměť 8 Gb
• RAM 2 Gb
• Připojení bezdrátové nebo HDMI
• Integrovaný Chromecast
• Podpora RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, 

WMV, MP4
• Podpora MP3, WMA, AAC, OGG
• Dálkový ovladač v balení

SMARTPRO2XI  TVXIMISTICK

 TVXIMISTICK4K  TVXIMIBOXS

Projektor Compact 
Projector

• Úhlopříčka 60-120“
• Rozlišení FullHD
• Automatické ostření s korekcí 

zkreslení
• Dva měniče s podporou Dolby a DTS
• Operační systém Android 9.0
• Možnost stáhnout aplikace přímo do 

projektoru
• Vnitřní paměť 16 Gb
• Svítivost 500 ANSI lms
• Projekční vzdálenost 1,2 m
• Konektor 3,5 mm Jack
• USB 3.0, HDMI

 SMARTPROJXI
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Chromecast GOOGLE Venkovní kamera
GF-L500 BASIC

Venkovní kamera
GF-L300 CLASSIC

Venkovní kamera
GF-L300 PRO

Venkovní kamera
GF-L400 BASIC

• Rozlišení 4K 3840×2160 HDR
• Podpora Dolby Vision
• Streamovací aplikace
• Zrcadlení obrazovky z PC, telefonu, 

notebooku, tabletu
• Součástí Google TV
• Dálkový ovladač v balení

• Rozlišení 1920×1080 / 1280×720
• Párování s aplikací IOTLiving
• Monitoring prostoru 90-120°
• Noční vidění do 12 m
• Infračervený přísvit
• Montáž na stěnu
• Obousměrný mikrofon
• SD karta 
• Detekce pohybu, přizpůsobitelné 

pohybové zóny
• Světlomet 5000 K
• Odolná vůči počasí

• Rozlišení 1920×1080 / 1280×720
• Siréna 110 dB
• Párování s aplikací IOTLiving
• Monitoring prostoru 90-120°
• Noční vidění do 12 m
• Infračervený přísvit
• Montáž na stěnu
• Obousměrný mikrofon
• SD karta 
• Detekce pohybu, přizpůsobitelné 

pohybové zóny
• Světlomet 5000 K
• Odolná vůči počasí

• Rozlišení 1920×1080 / 1280×720
• Siréna 110 dB
• Párování s aplikací IOTLiving
• Monitoring prostoru 90-120°
• Noční vidění do 12 m
• Infračervený přísvit
• Montáž na stěnu
• Obousměrný mikrofon
• SD karta 
• Detekce pohybu, přizpůsobitelné 

pohybové zóny
• Světlomet 5000 K
• Odolná vůči počasí

• Rozlišení 1920×1080 / 1280×720
• Siréna 110 dB
• Párování s aplikací IOTLiving
• Monitoring prostoru 90-120°
• Noční vidění do 12 m
• Infračervený přísvit
• Montáž na stěnu
• Obousměrný mikrofon
• SD karta 
• Detekce pohybu, přizpůsobitelné 

pohybové zóny
• Světlomet 5000 K
• Odolná vůči počasí

 CHR3GOOTVWHITE GF-L500BGOODIPCAM  GF-L300CGOODIPCAM GF-L300PGOODIPCAM  GF-L400BGOODIPCAM

Zásuvka Professor 
SYMFONY

• Vzdálené ovládání zásuvky
• Párování s aplikací Smart Life
• Podpora platformy Tuya
• Časovač
• Kompaktní design

WIFISYMSOCKET

JINÉ CHYTRÉ
SMART HOME OD JINÝCH ZNAČEK


