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Immax NEO AGUJERO Smart závěsné svítidlo 45cm 30W černé Zigbee 3.0
https://www.immax.cz/immax-neo-agujero-smart-zavesne-svitidlo-45cm-30w-cerne-zigbee-3-0.html

LED závěsné svítidlo Immax NEO AGUJERO Smart patří do rodiny produktů pro 
chytrou (inteligentní) domácnost. Pomocí dálkové ovládání, můžete měnit 
odstíny bílé barvy od studené, přes přírodní, po teplou a dle potřeby upravovat 
intenzitu světla. Pokud propojíte světla s chytrou bránou Immax NEO, stanete 
se opravdovými pány světla, pomocí aplikace v mobilním telefonu nebo 
tabletu budete svá světla ovládat odkudkoliv a měnit nastavení světel v 
domácnosti dle vaší libosti. Immax NEO představuje futuristicky vyhlížející 
Smart rodinu svítidel AGUJERO, sestávající ze závěsných lustrů a přisazených 
stropnic různých velikostí se zaobleným vnitřním prostorem, který doslova dělá 
díru /agujero/ do světa zajímavého a vysoce funkčního osvětlení.Kvalitní hliník 
a stínítko z kvalitního plastu rozprostírají výkonný paprsek světla požadovaným 
směrem bez nepříjemných stínů. Oblý tvar stínítka dává dostatek světla 
směrem dolů. Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě 
potřeby lze také dokoupit samostatně.

Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým 

ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách:  www.immaxneo.cz/podpora

07019L

Technické parametry:
Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: ABS, hliník
Barva svítidla: černá mat
Rozměry: 450*120mm
Délka závěsu: 1200mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 30W
Světelný tok: 2100lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-
60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 ( denní 
světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A

Zkrácení délky lanka:
1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté 
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.
Prodloužení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jistícího kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte 
povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice. 
Takto postupně upravte všechna lanka.
Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození, na které se nevztahuje reklamace.
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