
1050 LM WIFI BLUETOOTH

TechToy Smart Bulb RGB 11W E27

11W + RGB 



Příkon 11W - 200~240v AC 50/60Hz 

Provozní teplota -10 - 40°C

Komunikace Wi-Fi + Bluetooth

Výkon v 
pohotovostním 
režimu

< 0.5W

Svítivost 1050

Základna E27

Velikost 70x136 mm

RGB+CCT 2700K-6500K

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

Aplikace Tesla Smart pro Android a iOS

Ovládejte světlo s tou  
největší jednoduchostí
Práce s chytrou žárovkou je velmi 
snadná. Díky Wi-Fi a Bluetooth ji 
propojíte s telefonem či tabletem, 
ze kterého ji pak můžete ovládat 
odkudkoli. Typ závitu žárovky je E27, 
jedná se o nejrozšířenější typ závitu, 
takže ani instalace by pro Vás neměla 
být složitá. Aplikací ji můžete velmi 
snadno ovládat, což pro Vás znamená 
nejen větší komfort, ale i možnou 
úsporu energie. A to například v 
případě, že při odchodu ve spěchu 
zapomenete zhasnout. V aplikaci 
pak velmi snadno zjistíte, že se u Vás 
doma zbytečně svítí a světla na dálku 
zhasnete.

Nastavte si světlo  
podle chuti
Teplota barev se pohybuje od 2 700 K 
- 6 500 K RGB + CCT, což znamená, 
že Vám chytrá žárovka nabídne 
širokou paletu barev, ze kterých si 
můžete libovolně vybírat. Žárovka je 
také stmívatelná a umožňuje nastavit 
teplotu bílé barvy. S takovýmito 
možnostmi najdete to správné světlo 
pro každou příležitost!

Tesla Smart pro Android a iOS

Aplikaci Tesla Smart si stáhnete do svého iOS nebo Android chytrého 
zařízení. Zde pak můžete velmi jednoduše nastavovat celou škálu 
parametrů: intenzitu záření, barvu světla či různé režimy pro navození 
potřebné atmosféry. Chytrou žárovku můžete také propojit s ostatními 
chytrými přístroji značky Tesla. A to nejen s ostatními žárovkami pro 
vytvoření různých scén v pokoji. Propojení je možné například s 
chytrými senzory, které při odchodu z domu dají pokyn k vypnutí všech 
světel. Žárovku je možné ovládat také za pomoci chytrých asistentů 
Google Assistant a Amazon Alexa.

Elektrický příkon chytré žárovky 
je 11 W a pyšnit se může svítivostí 
1050 lumenů, což je nadstandartní 
výkon. S takovými parametry si touto 
chytrou žárovkou skvěle posvítíte na 
každý kout Vaší domácnosti. Nechte 
se rozmazlit dokonalým světlem!

Aplikace Tesla Smart

Nechte se osvítit

Specifikace


