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Aplikácia Ambilight+hue

len pre televízory Philips
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žite technológiu Ambilight v celej miestnosti vďaka funkcii Philips Ambilight a aplikácii Hue. Váš 

evízor s funkciou Ambilight a žiarivky Hue budú spolu komunikovať prostredníctvom aplikácie, aby 

 si mohli vychutnať emócie, silu a farby technológie Ambilight v celej svojej domácnosti. Prispôsobte 

ento efekt podľa vášho štýlu.

Vytvorte jedinečný zážitok z funkcie Ambilight
• Tlačidlo na výber žiariviek slúži na výber a rozmiestnenie žiariviek Hue

Prispôsobte si efekt podľa vášho štýlu a nálady
• Tlačidlo sýtosti farby pre prispôsobiteľný farebný zážitok
• Dynamický posúvač jasu na úpravu zvolených žiariviek Hue



 Tlačidlo na výber žiariviek

Jednoducho vyberte, ktoré žiarivky Hue vo vašej 
miestnosti budú kopírovať funkciu Ambilight vášho 
televízora, a ktoré nebudú. Nezvolené žiarivky môžu 
svietiť svojou predvolenou farbou alebo ich môžete 
nastaviť na akúkoľvek farbu z palety farebných 
odtieňov.

Tlačidlo sýtosti farby

Váš televízor s funkciou Ambilight vytvára symfóniu 
farieb, ale jej dirigentom ste vy. Posunutím tlačidla 
sýtosti farieb sprava doľava sa môžete pohrať s 
intenzitou farieb. Posunutím doľava vytvárate 
jemnejšie odtiene, kým posunutím doprava 
dosiahnete intenzívnejší zážitok.

Dynamický posúvač jasu

Nastavte jas jednotlivých svietidiel so žiarivkami Hue 
potiahnutím prsta po dynamickom posúvači jasu. Po 
výbere požadovaných svietidiel ťuknutím na ikony, 
ktoré sa zobrazujú na obrazovke, môžete 
jednoducho potiahnuť prstom doľava alebo doprava, 
čím dosiahnete intenzívnejší alebo jemnejší zážitok – 
presne podľa vašej chuti.
PTA008/00

Hlavné prvky
alebo neskôr, Osobný systém osvetlenia Hue •
Príbuzné výrobky
• Kompatibilné s: Televízory s Ambilight z roku 2011 

Operačný systém
• Minimálne požiadavky: Android 2.3 alebo iOS 4.3
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