
A teljes katalógus vonatkozásában a műszaki változtatásokat, a betűkészlet- és a nyomtatási hibákat fenntartjuk. Minden nyilatkozat garancia nélkül.

A GLOBO és 
a Tuya találkozása

Amit kapsz:

Működtesd a lámpákat
 a Tuya Smart APP segítségével 
(Android™ / iOS )

Hangvezérlés 
az Amazon ECHO™*, Google HOME*, 
Apple® Home Kit™* stb. segítségével

Zökkenőmentes integrálás 
egy már meglévő inteligens
otthoni Zigbee hálózatba

Korlátlan csatlakoztathatóság 
más Zigbee eszközökkel 
integrálva a hálózatba

Egyszerű vezérelhetőség 
fényerő és szín

Funkcionális videó
Töltsd le azonnal!

Szabadon konfigurálható 
fényerősség a napszaknak megfelelően

Időzítő funkció 
a lámpák kikapcsolásához

Automata vezérlés 
 a energia spórolás érdekében

A Globo és Tuya együtt okosabbá teszi a világításod!
Az új GLOBO lámpakínálat és a Tuya intelligenciája 
lehetővé teszi a fények egyedi vezérlést, amivel 
tökéletes légkört hozhatsz létre az igényeidhez 
igazítva megfizethető ár mellett.

Fedezd fel az intelligens fénytechnikában 
rejlő előnyöket! A GLOBO-val megtudhatod, 
hogy az intelligens fény hogyan teheti otthonadat 
egy még jobb, hangulatosabb hellyé!

Kompatibilis: 

Kompatibilis: 



1. Töltsd le az ingyenes APP-ot
2. Regisztrálj ingyenesen
3. Add hozzá a lámpát
4. Korlátok nélkül vezérelhetö
A Tuya Smart applikációhoz működő Wifi hálózat, okos telefon/tablet (Android IOS) és megfelelő lámpa szükséges. 
Google Play és a Google PLay logo a Google LLC regisztrált tulajdona. Apple, Apple logo, iPhoen és iPad a Apple inc. 
tulajdona amelyik USA-ba és más országokba is  le van védve.  App Store a Apple inc. szerviz rendszere.

A Amazon Echo™*, Google Home*, Apple® Home Kit™* és más hang rendszerek kompatibilitása 
lehetövé teszi a különböző háztartási gépek individuális beállítását és hangvezérlését.
A Tuya több okos háztartási gépet támogat mint bármelyik más rendszer a világon.  

Amazon Echo™*, Google Home* stb.

* Az összes ezen az oldalon található termék, logo, brand név, a hozzá tartozó cég tulajdona és csak az információ 
miatt vannak itt feltüntetve. Google, Android és a Google Home a Google LLC tulajdona. Amazon, Alexa és a 
többi hozzá tartozó logók és márka nevek a Amazon.com, Inc. vagy az ö csoportjába tartozó cégek tulajdona.  
A képek az alábbi helyekről lettek kimásolva:  © Amazon Inc. / © Google LLC / © Tuya Smart / ©Zigbee Alliance


