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Immax NEO BAMBOOS Smart závěsné svítidlo 90cm 30W bílé Zigbee 3.0
https://www.immax.cz/immax-neo-bamboos-smart-zavesne-svitidlo-90cm-30w-bile-zigbee-3-0.html

Závěsná série elegantních světel Bamboos, svůj nápaditý tvar čerpá z přírody. 
A stejně jako příroda má svůj režim i tato světla mají svůj vlastní, ten se, ale 
bude řídit pouze dle vašeho přání. Bamboos nasvítí prostor kolem své osy, 
stejně jako slunce na obloze. A stejně jako slunce během dne mění svůj svit, 
tak také Bamboos umí měnit intezitu a barvu světla. Ráno žluté přes den bílé 
a na večerní pohodu jemné světlo do žluta. Zvolte si nastavení světla dle vaší 
libosti. Nechejte proniknout přírodu přímo do vašeho interiéru. Série 
Bamboos se skládá z vodorovné a svislé verze. Vodorovné jsou dostupné ve 
dvou velikostech a hodí se nad jídelní stůl či kuchyňský ostrůvek, svislé 
dekorativní světlo je úsporné na prostor a dokonale zastoupí funkci 
podlahové lampy. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem. 
Stmívání je samozřejmostí.
Systém Immax Neo je plně kompatibilní se systémem Philips HUE 
komunikující na platformě ZIGBEE 3.0. 

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, chrom
Rozměry: 900 x 125mm
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!
Děkujeme za pochopení
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