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Immax NEO LISTON Smart závěsné svítidlo 118cm 18W bílé Zigbee 3.0
https://www.immax.cz/immax-neo-liston-smart-zavesne-svitidlo-118cm-18w-bile-zigbee-3-0.html

Krásná, čistá linka LED závěsného svítidla Immax NEO „LISTON“ SMART, splňuje 
úkol osvětlit kuchyňský ostrůvek nebo jídelní stůl. Po ztlumení světla zajistí jemné 
noční přisvícení v jídelně a navodí příjemnou večerní atmosféru. V kombinaci s 
nástěnnými svítidly z řady LISTON bude harmonie světel v místnosti dokonalá.
Tento moderní nadčasový lustr je z rodiny produktů pro chytrou domácnost, lze 
tedy velmi dobře ovládat nejen z domova, ale také jste-li mimo domov. Přiložený 
dálkový ovladač Zigbee 3,0 nebo aplikace Immax NEO ve vašem mobilním 
telefonu nebo tabletu, vám spolehlivě pomůže kdykoliv měnit odstíny bílé barvy, 
intenzitu osvětlení v místnosti nebo světlo zcela vypnout. Pro komfortní využití 
všech světel v domácnosti doporučujeme všechna smart zařízení v domě či bytě 
propojit s chytrou bránou Immax NEO. Ovládání světel v celé domácnosti nikdy 
nebylo tak snadné, už se nemusíte bát věty: nesvítí se někde zbytečně?

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
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Technické parametry:
Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: kov, plast
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: svítidlo 1185mm*15mm, 
Rozeta (vrchní část svítidla): 
550*55*35mm (délka / výška / šířka)
Délka závěsu: max 1200mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 18W
Světelný tok: 1260lm
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)

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!
Děkujeme za pochopení
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