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риложение Philips Ambilight+hue
сладете се на Ambilight навсякъде около вас с приложението Philips Ambilight+hue. Оставете 

я телевизор с Ambilight и крушки hue да си "говорят" чрез приложението, за да се радвате на 

оцията, силата и цвета на Ambilight в целия ви дом. Регулирайте според стила си.

Създайте единствено по рода си преживяване с Ambilight
• Бутон за избор на лампи – за да избирате и позиционирате своите лампи hue

Регулирайте според стила и предпочитанията си
• Бутон за интензивност на цветовете за регулируемо цветово изживяване
• Динамичен слайдер за яркостта за регулиране на избрани крушки hue



 Бутон за избор на лампи

Лесно избирате кои лампи hue в стаята ви да 
отразяват, както и кои не, вашето телевизионно 
изживяване Ambilight. Лампите, които не са 
избрани да отразяват Ambilight, се връщат към 
предварително настроения си цвят или могат да 
бъдат настроени на всеки цвят от спектъра на 
hue.

Бутон за интензивност на цветовете

Вашият телевизор с Ambilight може да създава 
музика от цветове, но вие я оркестрирате. Като 
плъзгате бутона за интензивност на цветовете 
отдясно наляво, можете да експериментирате с 
интензивността на цветовете. Плъзгането наляво 
създава по-меки тонове, докато движението на 
слайдера надясно създава по-въздействащо 
изживяване.

Динамичен слайдер за яркостта

Настройте яркостта на лампите hue с едно 
движение с помощта на динамичния слайдер за 
яркостта. След като бъдат избрани лампите чрез 
докосване на техните икони, които се появяват 
на екрана ви, просто го плъзгате наляво или 
надясно, за да направите преживяването повече 
или по-малко завладяващо според личните си 
предпочитания.
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Акценти
и по-късно, Лична осветителна система hue •
Свързани продукти
• Съвместим с: Телевизори с Ambilight от 2011 г. 

Операционна система
• Минимални изисквания: Android 2.3 или iOS 4.3
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