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mbilight fără limite. Eliberaţi lumina
plicaţia Philips Ambilight+hue
perimentaţi Ambilight în jurul dvs. cu aplicaţia Philips Ambilight+hue. Permiteţi televizorului 
 Ambilight şi becurilor hue să comunice prin intermediul aplicaţiei pentru a vă bucura de 
oţia, puterea şi culoarea Ambilight în întreaga casă. Reglaţi pentru a se potrivi stilului dvs.

Creaţi o experienţă Ambilight unică
• Buton de selectare a becului-pentru selectarea și poziţionarea becurilor dvs. hue

Reglaţi pentru a se potrivi stilului și preferinţelor dvs.
• Buton pentru ajustarea intensită?ii culorii ?i pentru o experienţă reglabilă a culorii
• Glisor pentru luminozitate dinamică pentru reglarea becurilor hue selectate



 Buton de selectare a becului

Alegeţi cu ușurinţă care dintre becurile hue din 
camera dvs. redau sau nu experienţa dvs. Ambilight 
TV. Acele becuri care nu sunt selectate pentru a reda 
funcţia Ambilight revin la culoarea presetată sau pot 
fi reglate la orice culoare din spectrul hue.

Buton pentru intensitatea culorii

Televizorul dvs. cu Ambilight poate crea muzică prin 
culoare, dar dvs. sunteţi cel care o orchestraţi. Prin 
glisarea butonului pentru intensitatea culorii de la 
dreapta la stânga, puteţi să vă jucaţi cu intensitatea 
culorii. Prin glisarea la stânga, veţi putea crea tonuri 
mai puţin intense, în timp ce mutarea glisorului către 
dreapta creează o experienţă mult mai captivantă.

Glisor pentru luminozitate dinamică

Setaţi luminozitatea becurilor dvs. individuale hue 
printr-un simplu gest, cu ajutorul glisorului pentru 
luminozitate dinamică. Odată ce au fost selectate 
becurile dorite prin atingerea pictogramelor 
acestora care apar pe ecranul dvs., nu trebuie decât 
să glisaţi la stânga sau la dreapta pentru a face 
experienţa mai mult sau mai puţin intensă, în funcţie 
de preferinţele dvs. personale.
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Repere
ulterioare, Sistemul dvs. personal de iluminare hue •
Produse corelate
• Compatibil cu: Televizoarele Ambilight 2011 și 

Sistem de operare
• Specificaţii minime: Android 2.3 sau iOS 4.3
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