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Immax NEO CANTO Smart stropní svítidlo  15x15cm 12W černé Zigbee 3.0
https://www.immax.cz/immax-neo-canto-smart-stropni-svitidlo-15x15cm-12w-cerne-zigbee-3-0.html

"Méně je více" tímto mottem se řídí každý designér moderních a 
minimalistických interiérů. LED závěsné svítidlo Immax NEO CANTO SMART v 
bílém matu, přesně vystihuje slova tohoto motta. Přísně působící hrany, 
nadstandartní rozměry, nestárnoucí design to je vhodné osvětlení pro moderní a 
inteligentní domácnost. Lze pohodlně ovládat nejen z domova, ale také jste-li 
mimo domov. Přiložený dálkový ovladač Zigbee 3,0 nebo chytrá aplikace Immax 
NEO ve vašem mobilním telefonu či tabletu, vám spolehlivě pomůže, kdykoliv 
měnit odstíny bílé barvy, intenzitu osvětlení v místnosti nebo světlo zcela 
zhasnout. Už se nemusíte bát věty : nesvítí se někde zbytečně? Pro maximální 
využití všech funkcí doporučujeme všechna smart zařízení v domácnosti spojit s 
chytrou bránou Immax NEO. 
Přísně působící hrany jsou další z technicky laděných nápadů výrobců svítidel. 
svým prostým výzorem zaručují, že jejich technická tvář nikdy nezestárne.
Dálkový ovladač Zigbee 3,0 není součástí balení, a v případě potřeby lze  dokoupit 
samostatně nebo v balení 2x07074L-15 kde je součástí balení: 
https://www.immax.cz/immax-neo-sada-2x-canto-smart-stropni-svitidlo-15x15cm-12w-cerne-
zigbee-3-0-do.html

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:  https://www.immax.cz/clanky/seznam.htm

07074L-15

Technické parametry:
Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: kov, plast
Barva svítidla: černé mat
Rozměry: 150 x 150 x 100mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 12W
Světelný tok: 840lm
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

Instalace difuzoru:
Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!
Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru.
Děkujeme za pochopení.
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