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Poslední roky přinesly řadu technologických inovací pro větší pohodlí v každodenním
životě. Mobilní telefony, které se používají pro pořizování snímků nebo pro surfování
na síti, automobily, které samy o sobě parku a hodinky, které sledují kardio jsou jen
některé příklady z mnoha produktů, které činí život jednodušší a pohodlnější.
Pro osvětlení, MÜLLER-LICHT nabízí iDual LED žárovky, které zpříjemní pohodlí
vašeho domova. Můžete si vybrat ze čtyř různých odstínů svícení, které lze plynule

měnit nebo přepínat jiné odstíny nebo světelné scény. Užijte si pohodlí řídit světlo ve
vaší domácnosti podle vašich potřeb.
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Technologie iDual od Müller-Licht nabízí zdroj světla v různých světelných
teplotách pro všeobecné osvětlení, mnoho světelných scén a funkce, které jsou
odpovídající potřebám každodenního života. Pracovní, relaxační, vhodné při spaní
nebo probouzení, romantické chvíle nebo divoké večírky - s iDual LED žárovky od
Müller-Licht si můžete vybrat perfektní světlo pro každou situaci.
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Čas na hraní

Noční světlo

Společné chvíle s přáteli

Ve večerních hodinách dává paní

Nakonec i ty největší dobrodružství

Petr a Sylvie Müller pozvou přátelé na

Müllerová své děti Julia a Marii do postele.

skončí. Pro lepší usínání svých dětí

večeři. S dobrým jídlem a při příjemné

Ale předtím, než vypne světlo si všichni tři

Sylvie zapne režim nočního světla.

hudbě prožijí večer. Správná atmosféra

chvíli hrají při světle v pastelových

je vytvořena s pomocí barevného párty

barvách

osvětlení.

Jednoduché ovládání světla

iDual nabízejí mnoho funkcí v jednom světelném zdroji. Nezáleží na tom, jestli
chcete pracovat nebo relaxovat. S iDual LED produkty od Müller licht můžete
řídit světlo, jak chcete.

2200K

Super teplé bílé světlo, které imituje
světlo svíčky

2700K

Teplé bílé světlo pro útulné a příjemné
chvíle

4000K
6500K

Stmívání světla je možné mezi 10%
a 100% výstupu

Neutrální bílé světlo pro práci

Extrémní bílé světlo pro vysoký kontrast
nebo venkovní osvětlení

zapnutí / vypnutí

Noční světlo

Spánek
Práce
Odopočinek

Nízký sv. výstup pro orientaci v noci
Stmívání ze 100% na 0% světelného
výkonu do 30 minut
Jasné světlo pro pracovní koncentraci
Teplé bílé světlo pro odpočinkovou
atmosféru

Pro změnu mezi plnými a
pastelovými barvami

Waking Up

Pastel colors

Party

Stmívání od 0% do 100%
světelného výkonu do 20 minut
Pomalu mění pastelové barvy
pro relaxační atmosféru
Světlé barvy pro stranické
světlo

Sunset

Odstíny červené barvy
napodobující západ slunce

Forest

Odstíny zelené barvy
napodobující světlo v lese

Ocean

Barevné spekrum
Fireplace

Romance

Odstíny modré imitující oceán
Odstíny žluté a červené
imitující hořící oheň

Romantické světlo pro speciální
chvíle

