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Lampa LIFX jest sterowaną pod  wi-fi 
energoszczędną lampa LED  

generującą światło w systemie RGB , 
kontrolowaną przy pomocy 

smartfona lub tabletu

Inteligentna 
lampa 

Łatwa instalacja 

Wystarczy zmienić zwykłą 
żarówke z gwintem E27 na lampę 

LIFX i  sterowac jej pracą przy 
pomocy smartfona lub tabletu . 

Podłączenie jej pod sieć WiFi jest 
proste i nie wymaga 

dodatkowych urządzeń. 

Nagroda w kategorii design

Lampa LIFX zostala zaprojektowana 
z najwyższą starannością , z 

wysokiej jakości materiałów i  
generuje strumień światłą do 1000 

lm. Jest jedą z najbardziej 
zaawansowanych technologicznie 

lamp LED , przeznaczoną do 
zastąpienia tradycyjnych żarówek w 

domu.

Cazs użytkowania do 20 lat

 Lampa LIFX jest 
energooszczędnym 

źródłemświatła , 
(aż 75% mniejszy pobór energii 

w porównaniu ze zwykłą 
żarówką ) i może być 

uzytkowana przez prawie 20 lat.



16 milionów 
odcieni barwnych

Różne odcienie barwnę 
światła moga 

wprowadzać nas w 
nastrój relaksu jak i 

mobilizacji. Dając pełną 
kontrolę nad emisją 

barwy światła można 
ustawić sobie w 

zalezności od potrzeby 
dowolną barwę .

Ustaw sceny , 
wykreuj nastrój

Lampa LIFX  może 
ywkreować dowolny 

nastrój światłem zarówno 
w obiektach handlowych 

jak i innych komercyjnych. 
Goscie hotelowi mogą 

dowolnie zmieniać 
osiwetlenie w swoim 

pokoju za pomoca jednego 
przycisku.

LIFX oferuje przy pomocy najnowszych 
technologii ... 

Kompletną kontrole oświetlenia 
Różne ustawienia 
360° kreacja nastroju
Energooszczędnośc i niskie koszty serwisu
Współpracę z domowym systemem 
zarządzania i Google Nest

Inteligentna lampa
Lampa LIFX może być 

sterowana z dowolnego 
miejsca na ziemi za 

pomocą  LIFX Cloud.Może 
budzić Cię rano lub 
ostrzegać w razie 

zagrożenia 
Dostępne efekty :

• wizualizacja muzyki 
(efekt stroboskopowy, pastelowy, lawa)

• Sygnalizacja email, FB , wydarzeń 
na giełdzie, innych waznych informacji

• szybka aktywacja 
używa geo-lokalizacji 



Trzonek E27

Biały perłowy 

Bayonet Cap B22

Pearl White

 Kod SYLVANIA E27: 9026340

B22: 9026341

Moc 0.2W do 17W (17W na 100% jasności)

Strumień światła 1,017 lm 

Średnica 65mm 

Wysokość 135mm  

Waga 288g bez opakowania

Pasmo WI-FI                  802.11 G/B/N zgodne z WPA2 Security

Kąt rozsyłu 130 stopni

Barwa                                          2700 – 8000 K

Dimming Software dimming

Czas użytkowania 20+ lat – 40,000 godzin

Napięcie pracy  AC 100-240V 50/60Hz

Kolor obudowy Biały perłowy

Zalecenie nie do użytku na zewnątrz budynków

System operacyjny iOS 6+ or Android 4+

Gwarancja 3 lata

Jedno kliknięcie do ustawienia 
pożądanego nastroju .

Funkcja aktywnej bieli wykreuje nastrój 
wspomagający pracę w zależności od pory dnia  

– prosta kontrola zużycia energii.

Kreowanie scen świetlnych 
pomagających twojemu biznesowi.

Kreowanie nastroju  światłem o 
żywej barwie i dowolnej jasności.
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