Philips
Ambilight+ứng dụng màu
sắc

Ambilight không giới hạn. Giải phóng ánh sáng
chỉ dành cho Philips TV

Philips Ambilight+ứng dụng màu sắc
Trải nghiệm Ambilight xung quanh bạn với Philips Ambilight+ứng dụng màu sắc. Hãy để TV Ambilight
và bóng đèn màu sắc 'trò chuyện' với nhau qua ứng dụng này để tận hưởng cảm xúc, năng lượng và
màu sắc của Ambilight trong khắp ngôi nhà của bạn. Điều chỉnh cho phù hợp với phong cách của bạn.
Tạo một trải nghiệm Ambilight độc đáo
• Nút chọn bóng đèn-để chọn và định vị bóng đèn màu sắc của bạn
Điều chỉnh cho phù hợp với phong cách và sở thích của bạn
• Nút cường độ màu cho trải nghiệm màu sắc có thể điều chỉnh
• Thanh trượt độ sáng động điều chỉnh bóng đèn màu sắc đã chọn
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Ambilight+ứng dụng màu sắc
chỉ dành cho Philips TV

Các thông số

Những nét chính

Sản phẩm liên quan

Hệ điều hành

• Tương thích với: Ambilight TV 2011 và mới hơn,
Hệ thống chiếu sáng cá nhân màu sắc

• Yêu cầu tối thiểu: Android 2.3 hoặc iOS 4.3

Nút chọn bóng đèn

•

Lựa chọn dễ dàng bóng đèn màu sắc nào trong phòng
phản chiếu-và bóng đèn nào không phản chiếu-trải
nghiệm TV Ambilight của bạn. Những bóng đèn
không được chọn phản chiếu Ambilight sẽ quay lại
với màu đặt sẵn của chúng, hoặc có thể được điều
chỉnh thành bất kỳ màu nào trong phổ màu sắc.

Nút cường độ màu

TV Ambilight của bạn có thể tạo âm nhạc với màu
sắc, nhưng bạn có thể hòa âm cho chúng. Bằng cách
trượt nút cường độ màu từ phải sang trái, bạn có thể
chơi cùng với cường độ màu. Trượt sang bên trái sẽ
tạo ra âm êm dịu hơn và trượt sang bên phải sẽ tạo
ra trải nghiệm tràn ngập hơn.

Thanh trượt độ sáng động

Thiết lập độ sáng cho từng bóng đèn màu sắc bằng
cách vuốt đầu ngón tay thông qua thanh trượt độ
sáng động. Sau khi chọn bóng đèn bằng cách gõ nhẹ
biểu tượng bóng đèn xuất hiện trên màn hình, bạn chỉ
cần trượt sang bên trái hoặc bên phải để tạo ra trải
nghiệm với độ tràn ngập cao hơn hay thấp hơn tùy
vào sở thích cá nhân của bạn.
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