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A fény egy irányba terjed 
FELÉD!

EGLO connect

A fény, ahogy Te AKAROD!

eglo.com/connect



A TáRsAD
Eglo connect éjjel nappal
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Kényelmes pihenés 
szabályozott, melegfehér fényben

Party hangulat 
egyedi színválasztással

Kellemes ébredés
melegfehér fénynél

Koncentrált munkavégzés
hidegfehér fénynél



50.000 fehér színárnyalat, fokozat nélküli dimmelhetőséggel

Válassz 16 millió szín közül

hiDEgFEhÉr

aktivál

sEmLEgEs FEhÉr 

élénkít

mELEgFEhÉr

megnyugtat

sárga  

ösztönöz

iboLya

regenerál

Piros 

élénkít

zöLD

kiegyensúlyoz

rózsaszín

ösztönöz

KÉK

megnyugtat

A TE szObáD
a te hangulatod
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Előnyök
rád szabva

 › felhasználóbarát működtetés

 › gyors és egyszerű üzembe helyezés

 › egyedi beállítási lehetőségek

 › fényerőszabályozhatóság 

 › Bluetooth Smart=energiahatékony technológia

 › MESH technológia= a lámpák automatikusan egy hálóza-
tot alkotnak

 › a vezérléshez nem szükséges internethozzáférés

 › védett hálózat=külső hozzáférés nem lehetséges

 › távirányítóval vagy okostelefonra, tabletre, okosórára 
letölthető ingyenes applikációval irányítható

 › hozzáférés több engedélyezett felhasználó részére

Ezen az oldalon további 
információkat és hasznos 
bemutató videókat találsz.

Fokozatmentesen szabályozható fényerő

50.000 fehér színárnyalat

rgb = 16 millió színvariáció

EGlO cOnnEct
mi ez?

Az Eglo connect rendszer lehetővé teszi számodra, hogy 
otthonodban a fényt egyedileg irányíthasd és programozhasd.

csatlakozz a connect távirányító vagy az ingyenes AwoX 
Smart control applikáció segítségével lámpáidra és irányítsd  
a működésüket egyesével vagy csoportba rendezve!

Válassz 16 millió szín és 50.000 fehér színárnyalat közül, 
szabályozd a fényerőt és alakítsd ki minden pillanathoz  
a megfelelő hangulatot!



Fő Funkciók
awoX smart control applikáció

Az applikáció itt 
tölthető le:

EGLO connect | 98  | EGLO connect

Fényeffektusok

 › választási lehetőség  
16 millió szín és az 
50.000 fehér  
színárnyalat közül

 › kedvenc beállítások 
létrehozása

 › különböző  
színátmenetek

 › előre beállított effek- 
tusok pl. vulkán,  
naplemente, hóval  
borított táj stb.

Program funkciók

 › be- és kikapcsolás 
időzítés

 › jelenlét szimuláció

 › éjszakai fény funkció

 › gyengéd elalvás és  
ébredés fényerő- 
szabályzó funkcióval

Lámpák csoportosítása

 › egyesével lámpáid fotója 
és elnevezése alapján

 › szobák, helyiségek  
szerinti csoportosítás

Diszkófunkció 

 › Szín és fényerő ritmikus 
váltakozása

 › a színek vezérlése a zene 
ütemének megfelelően

ingyenes AwoX Smart control 
applikáció okostelefonra, 
tabletre és okosórára.
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EGLO cOnnEcT 
termékeid vezérlése

1. opció: távirányítóval

 › A távirányítóval lámpáidat egyszerűen vezérelheted  
és internethozzáférés nélkül is működtetheted.

 › Egyszerű működtetés és vezérlés 
 
•	 Válassz	a	16	millió	szín	vagy	 
  az 50.000 fehér színárnyalat közül 
 
•	 Mentsd	el	két	kedvenc	beállításodat

 › A távirányítóval fokozatmentesen szabályozható  
a fényerő és különböző színátmenetek lehetségesek

 › Eglo connect termékeidet vezérelheted kizárólag  
a távirányító segítségével, AwoX Smart control  
 applikáció nem feltétlenül szükséges

2.opció: AwoX Smart control applikációval 
 

Eglo connect termékeidet vezérelheted egyszerűen  
az ingyenes AwoX Smart control applikáció segítségével. 

lehetőségeid:

 › Előre beállított effektusok

 › A termékek egyszerű és gyors személyre szabása

 › képek és elnevezések hozzárendelése Eglo connect 
termékeidhez

 › lámpáid csoportba rendezése

 › internethozzáférés csak az üzembe helyezéshez,  
az első bejelentkezéshez valamint az esetleges  
frissítésekhez szükséges

 › Szükség esetén a távirányító, mint további vezérlési le-
hetőség az applikációba felvehető



A TEchniKA
Hogyan működik az Eglo connect?

Védett hálózat
Saját	 applikációs	 fiókod	 létrehozásával	 lámpáid	
hálózata jelszóval védett esetleges külső hozzá-
férések ellen.

MESH technológia
Az Eglo connect termékek egy intelligens háló- 
zatot alkotnak és kommunikálnak egymással.  
Így az vezérlési tartomány minden további 
termékkel növelhető.

choose your device

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks  

owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by EGLO 

Leuchten GmbH is under license. Other trademarks and trade 

names are those of their respective owners.

Egyszerű szerelhetőség
A legújabb bluetooth technológia alkalmazásá-
val egyszerű az Eglo connect termékeid üzembe 
helyezése. Működtesd termékeidet egyszerűen 
távirányító és/vagy az okostelefonra, tabletre, 
okosórára letölthető applikáció segítségével.
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12-15 m12-15 m

Jeladás a 
legközelebbi 

termékre

A jel tovább- 
adása termék-
ről termékre

A hálózat hatóköre korlátlanul bővíthető.

szoba 
A lámpákat csoportosíthatjuk szobák szerint 
és mint csoport vezérelhetjük azokat.

helyiségek 
A lámpák csoportosíthatók attól függetlenül 
is, melyik helyiségben vannak felszerelve, és 
vezérelhetők így is mint csoport a hatótá-
volság	figyelembe	vételével.

Vezérlés egyesével 
A lámpák egyesével is kiválaszthatók és 
vezérelhetők.
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VEzéRLés FényFORRás

A szORTimEnT
a mi termékeink - a te választásod

A következő oldalakon az alábbi Eglo connect  
termékkategóriákból kapsz ízelítőt:

 › vezérlés

 › fényforrások

 › mennyezetre szerelhető lámpák

 › lED panelek

 › mennyezetlámpák

 › beépíthető lámpák

termékkínálatunkat folyamatosan bővítjük,  
hogy még több változatosságot vigyünk otthonodba.

Teljes Eglo connect  
szortimentünket  
itt találod:

Minden E27 foglalatba illik

termékkínálatunk  
együtt nő  
igényeiddel
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MEnnyEzEtrE SzErElHEtő láMpák lED pAnElEk
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MEnnyEzEtláMpák BEépÍtHEtő láMpák



Eglo Lux Kft.

2120 Dunakeszi,
Fő út 143/A.

t: +36 27 341 353
F: +36 27 341 409
E: info-hungary@eglo.com

W1702


