
350 LM WIFI BLUETOOTH

TechToy Smart Bulb RGB 4.5W E14

4.5W + RGB 

4.5W



Příkon 4,5W - 200~240v AC 50/60Hz 

Provozní teplota -10 - 40°C

Komunikace Wi-Fi + Bluetooth

Výkon v 
pohotovostním 
režimu

< 0.5W

Světelný tok 350 lm

Závit E14

Velikost 37x106 mm

Teplota barvy RGB+CCT 2700K-6500K

Jazyk aplikace EN, DE, CZ, SK, PL, HU, SL, HR, UA,RU

Aplikace Tesla Smart pro Android a iOS

Žárovka pro každého
To, že se jedná o chytrou žárovku 
neznamená, že byste se měli bát 
složitosti nastavení a ovládání. Právě 
naopak! Spojení žárovky s ostatními 
přístroji umožňuje Wi-Fi a Bluetooth. 
Žárovku velmi snadno propojíte  
s aplikací ve Vašem telefonu či tabletu. 
Odtud ji poté můžete i jednoduše 
ovládat. Aplikace Vám navíc umožní 
ovládat světla odkudkoli, pokud máte 
přístup k Wi-Fi nebo mobilním datům. 
Propojit ji lze také s ostatními produkty 
v chytré domácnosti. Například po 
propojení se senzory se světla můžou 
automaticky vypnout při Vašem 
odchodu, a naopak zapnout při 
příchodu.

Teplotu nastavte dle gusta
Chytrá žárovka nabízí rozpětí teploty 
barev od 2 700 K - 6 500 K RGB + 
CCT, což znamená, že budete mít 
opravdu z čeho vybírat. Žárovka s 
typem závitu E14 má také možnost 
stmívání a umožňuje nastavení teploty 
bílé barvy.

Tesla Smart pro Android a iOS

Chytrá žárovka má elektrický příkon 
4,5 W a svítivost 350 lumenů. Tyto 
parametry napovídají, že se jedná o 
energeticky úspornou žárovku. Je tedy 
vhodnější pro místa, která nepotřebujete 
mít přímo ozářená tím nejjasnějším 
světlem.

Světlo je pro každou domácnost velmi důležitým aspektem  
a ovlivňuje to, jak se doma cítíme. K chytré domácnosti 
bezesporu patří i chytré žárovky. Ty se dokážou přizpůsobit našim 
potřebám a požadavkům. My se pak díky nim můžeme v každé 
místnosti cítit co nejlépe. Ovládat je navíc můžeme i z chytré 
aplikace, což ještě více zjednodušuje práci s nimi.

Elektrická úspora

Chytrá žárovka  
pro každou příležitost

Specifikace

4.5W


