
 

 

Philips
Aplikacja Ambilight+hue

działa tylko z telewizorami Philips
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plikacja Ambilight+hue firmy Philips
ięki aplikacji Ambilight+hue firmy Philips możesz naprawdę zanurzyć się w świetle emitowanym 

ez system Ambilight. Telewizor z systemem Ambilight i żarówki hue mogą łączyć się ze sobą za 

średnictwem aplikacji, tak aby emocje, barwy i moc podświetlenia Ambilight wypełniły cały dom.

Niepowtarzalne wrażenia dzięki technologii Ambilight
• Przycisk wyboru żarówek służący do przełączania i rozmieszczania żarówek hue

Możliwość dostosowania do swojego stylu i upodobań
• Przycisk intensywności kolorów umożliwiający ich regulację
• Suwak dynamicznej jasności umożliwiający regulację wybranych żarówek hue



 Przycisk wyboru żarówek

Można w prosty sposób wybrać, które żarówki hue 
w pomieszczeniu będą współdziałały z systemem 
Ambilight w telewizorze, a które nie. Żarówki, które 
nie zostaną wybrane do współpracy z systemem 
Ambilight, powrócą do wcześniej ustawionego 
koloru. Można również wybrać dla nich dowolny 
kolor z dostępnego spektrum.

Przycisk intensywności kolorów

Telewizor Ambilight może emitować kolory, ale to 
Ty nimi dyrygujesz. Przesuwając przycisk 
intensywności kolorów z prawej strony do lewej, 
możesz regulować ich natężenie. Przesunięcie 
przycisku w lewo sprawia, że odcienie stają się 
bardziej delikatne, a przesunięcie przycisku w prawo 
gwarantuje większą intensywność wrażeń.

Suwak dynamicznej jasności

Za pomocą suwaka dynamicznej jasności można 
jednym ruchem palca ustawić jasność 
poszczególnych żarówek hue. Po wybraniu żarówek 
przez dotknięcie odpowiadających im ikon na 
ekranie wystarczy przesunąć suwak w lewo lub w 
prawo, aby efekt świetlny był bardziej lub mniej 
intensywny — w zależności od preferencji 
użytkownika.
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Zalety
nowsze, Osobisty system oświetleniowy hue •
Podobne produkty
• Zgodność z: Telewizory Ambilight z 2011 r. i 

System operacyjny
• Wymagania minimalne: Android 2.3 lub iOS 4.3
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