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αρμογή Philips Ambilight+hue
ρτε το Ambilight παντού γύρω σας με την εφαρμογή Philips Ambilight+hue. Αφήστε την 

λεόραση Ambilight και τους λαμπτήρες Hue να συνεργαστούν μέσω της εφαρμογής και 

ολαύστε το συναίσθημα, τη δύναμη και το χρώμα του Ambilight σε όλο το σπίτι, 

οσαρμόζοντάς το όπως εσείς θέλετε.

Δημιουργήστε μια μοναδική εμπειρία Ambilight
• Κουμπί επιλογής λαμπτήρα για να επιλέγετε τους λαμπτήρες Hue και να καθορίζετε τη 
θέση τους

Εκφράστε το στιλ και τις προτιμήσεις σας
• Κουμπί έντασης χρώματος για εμπειρία χρώματος προσαρμοσμένη στα μέτρα σας
• Συρόμενος διακόπτης δυναμικής ρύθμισης της φωτεινότητας για να προσαρμόζετε τους 
λαμπτήρες Hue



 Κουμπί επιλογής λαμπτήρα

Επιλέξτε εύκολα τους λαμπτήρες Hue που θέλετε 
να μεταφέρουν την εμπειρία της τηλεόρασης 
Ambilight στον υπόλοιπο χώρο. Οι λαμπτήρες που 
δεν επιλέγετε ρυθμίζονται στο προεπιλεγμένο 
χρώμα ή προσαρμόζονται σε οποιοδήποτε 
χρώμα του φάσματος θέλετε.

Κουμπί έντασης χρώματος

Η τηλεόραση Ambilight μπορεί να δημιουργήσει 
αληθινά έργα τέχνης με τα χρώματα, αλλά ο 
πραγματικός καλλιτέχνης είστε εσείς. Σύρετε το 
κουμπί έντασης χρώματος από τα δεξιά προς τα 
αριστερά και παίξτε με την ένταση των 
χρωμάτων. Μετακινήστε το κουμπί προς τα 
αριστερά για πιο απαλές αποχρώσεις και προς τα 
δεξιά για μια εντονότερη εμπειρία.

Συρόμενος διακόπτης φωτεινότητας

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του κάθε λαμπτήρα Hue 
με μια μικρή κίνηση των δακτύλων σας 
χρησιμοποιώντας το συρόμενο διακόπτη 
δυναμικής ρύθμισης της φωτεινότητας. Μόλις 
εμφανιστούν στην οθόνη οι λαμπτήρες που έχετε 
επιλέξει πατώντας στα αντίστοιχα εικονίδια, 
σύρετε το διακόπτη προς τα αριστερά ή προς τα 
δεξιά για να κάνετε την εμπειρία περισσότερο ή 
λιγότερο έντονη ανάλογα με τις προσωπικές σας 
προτιμήσεις.
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Χαρακτηριστικά
φωτισμού Hue
Σχετικά προϊόντα
• Συμβατότητα με: Τηλεοράσεις Ambilight 2011 και 
νεότερες εκδόσεις, Εξατομικευμένο σύστημα 

Λειτουργικό σύστημα
• Ελάχιστες απαιτήσεις: Android 2.3 ή iOS 4.3
•
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