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Kurtyna Twinkly Special Edition Curtain 210 RGB +W LED – II generacja 
 
 

 
NAZWA 
Sterowana z aplikacji świetlna kurtyna Light Curtain z 210 wielokolorowymi lampkami LED RGB + W 
(Red, Green, Blue +Warm White) 
 

 
SKRÓCONY OPIS 
Twinkly Special Edition to innowacyjna kurtyna świetlna LED, która wprowadza najnowszą 
technologię do świątecznych dekoracji. 
Składa się z 210 jasnych punktów LED RGB + W, sterownika Wi-Fi/Bluetooth i najnowocześniejszej 
aplikacji na smartfony, gotowej do tworzenia niesamowitych animacji w łatwy i szybki sposób. 
Twinkly Special Edition proponuje szeroki wybór oszałamiających efektów gotowych do odtwarzania 
i personalizowania oraz pełen dostęp do galerii online z kolejnymi animacjami do pobrania. 
Twinkly Special Edition wyróżnia się inteligentną integracją z Asystentem Google i Alexa Amazon. 
Urządzenia Twinkly można synchronizować – łącznie do 4.000 punktów świetlnych lub 10 urządzeń 
(przy dobrym zasięgu Wi-Fi) – dla uzyskania imponujących dekoracji. 
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, IP44. 
 
 
 
 
 
 

 



PEŁNY OPIS 
Inteligentne dekoracje Twinkly: oświetlenie świąteczne. Wymyślone na nowo 

 
Twinkly to rewolucyjna kurtyna LED Light Curtain, która na zawsze odmieni świąteczne oświetlenie 
dzięki wiodącemu w branży jasnemu, pełnemu kolorów oświetleniu LED, innowacyjnej aplikacji 
oraz licznym inteligentnym funkcjom i opcjami efektów. 
Twinkly Special Edition zaprojektowano, by połączyć żywe kolory RGB z tak uwielbianą czystą bielą 
ciepłego światła w nowoopracowanych 4-kanałowych lampkach RGB + W. 
Składa się ze 210 adresowalnych diod LED RGB+W, sterownika światła obsługiwanego przez Wi- 
Fi/Bluetooth i najnowocześniejszej aplikacji do bezpłatnego pobrania na iOS i Android w smartfonie. 
Diody LED w Twinkly Special Edition mają soczewki o średnicy 5 mm z płaską główką i matową 
powierzchnią   wzmacniającą   efekty   świetlne,   które   pozwalają   uzyskać   doskonałą   kolorystykę 
i nieporównywalną jasność światła. 
Twinkly proponuje szereg wyszukanych efektów i oszałamiających animacji gotowych do odtwarzania 
i personalizowania, jak również pełny dostęp do galerii online, gdzie dostępne są do pobrania kolejne 
animacje. Jasność, szybkość, intensywność i szerokość palety kolorów mogą być natychmiast 
modyfikowane. Prosty, ale wydajny próbnik kolorów pomaga wybrać doskonałą barwę z ponad 16 
milionów wyrazistych odcieni i umożliwi mieszanie z taką ilością ciepłej bieli, by osiągnąć najbardziej 
zdumiewające efekty. Można także rysować palcem własne wzory na ekranie smartfona. 
Opatentowany algorytm wizualizacji komputerowej zamienia aparat fotograficzny w potężne 
urządzenie do odwzorowywania, które lokalizuje każdą lampkę. Ten innowacyjny proces umożliwia 
oświetleniu Twinkly osiągnięcie efektów świetlnych dekoracji i animacji z profesjonalną dokładnością 
co do piksela, niezależnie od kształtu. Nowy sposób uruchamiania sprzętu umożliwia nieskrępowane 
ustawianie i konfigurowanie Twinkly, a łączność przez Bluetooth w ciągu kilku sekund paruje 
urządzenie z siecią Home/Office Wi-Fi. Urządzenia Twinkly można synchronizować – łącznie do 4.000 
punktów świetlnych lub 10 urządzeń (przy dobrym zasięgu Wi-Fi) – i uzyskiwać imponującą oprawę 
świetlną. Poręczny timer ON/OFF i ściemniacz pozwalają na pełną kontrolę nad dekoracjami. 
Cechy takie, jak zwiększona stabilność i wielozadaniowa „karuzela” gwarantują, że urządzenie 
Twinkly jest najinteligentniejsze w historii! 

Twinkly można używać na szereg trybów: 

• DIRECT – wciśnij przycisk na sterowniku by wybrać szablony efektów; 
• CONNECT TO A SMARTPHONE (połączenie ze smartfonem) – użyj aplikacji Twinkly by łatwo 

i szybko włączyć niezwykłe animacje; 

• CONNECT TO A LOCAL WI-FI (połączenie z lokalną siecią Wi-Fi) – uzyskaj dostęp do wszystkich 
zaawansowanych funkcji, przykładowo do grupowania urządzeń, ustawiania asystenta 
głosowego, ściągania nowych efektów z galerii online i wielu innych. 

 

Twinkly posiada certyfikat IP-44, do użytku w pomieszczeniu i na zewnątrz. 
 
NAJWAŻNIEJSZE 

• Światła sterowane z poziomu aplikacji 

• Bezpłatna aplikacja na iOS i Androida 

• Łączność przez Wi-Fi i Bluetooth 

• Dziesiątki gotowych do odtworzenia efektów i animacji 

• 16 milionów barw + Warm White (ciepła biel) w superjasnych lampkach LED 

• Narzędzie do komputerowego odwzorowywania 

• Galeria online z dostępem do bezpłatnych efektów 

• Rysowanie i personalizowanie własnych efektów 

• Opcja muzyki z modułem Twinkly Music 

• Współpracuje z Asystentem Google i Alexa Amazon 
 
 
 

• Inteligentny sterownik, wtyczka i kabel w komplecie 

• Do stosowanie w pomieszczeniu i na zewnątrz – IP44 



• Funkcja ON/OFF/Timer 

 
 

NOWE ŚWIATŁA LED RGB + W 
Twinkly Icicle Special Edition ma najnowsze 4-kanałowe źródła światła RGB+W gotowe stworzyć 
paletę barw RGB i wygenerować ciepłe klasyczne białe światło. Twinkly Special Edition ma 5-mm 
soczewki z płaską główką i wzmacniającą efekty matową powierzchnią, które osiągają doskonałe 
kolory i nieporównywalną jasność. 
Unikalna charakterystyka tych diod LED pozwala stworzyć zachwycająco żywe kolory oraz czystą biel. 
Można także uzyskiwać nowe wersje i efektowne wyniki przy mieszaniu źródeł światła. 

 

STEROWNIK II GENERACJI 
Całkowicie nowy sterownik Twinkly jest skuteczniejszy niż wcześniej. Cechuje go dwurdzeniowy chip, 
który zapewnia superszybkie działanie, ogromny zasób pamięci dla wspaniałych animacji, łączność 
przez Wi-Fi i Bluetooth, wskaźnik stanu RGB i moc zasilenia do 400 punktów LED. 

 
ŁATWA KONFIGURACJA 
System poznawania sprzętu umożliwia łatwą nastawę i synchronizację Twinkly, a połączenie przez 
Bluetooth w parę sekund paruje urządzenia z domową i biurową siecią Wi-Fi. 

 

INTELIGENTNA INTEGRACJA 
Twinkly to prawdziwe urządzenie z grupy Internetu Rzeczy, w pełni zintegrowane z większością 
domowych standardów automatyki. Polecenia głosowe mogą być wysyłane przez Asystenta Google 
i Alexa Amazon pozwalając załączyć funkcję ON/OFF, zmienić jasność i kolor dekoracji bez kiwnięcia 
palcem. 

 

OPCJA MUZYKI 
Opcja muzyki jest dostępna przy pomocy modułu Twinkly Music. 

 
GRUPOWANIE 
Urządzenia można synchronizować w grupach – do 4.000   punktów   LED   lub   10   urządzeń 
(przy zapewnieniu dobrego zasięgu Wi-Fi) i otrzymać imponującą oprawę świetlną. Niepotrzebna jest 
jakakolwiek łączność fizyczna, cały proces jest zarządzany przez aplikację i zależy od sieci Wi-Fi. 

 

ODWZOROWYWANIE KAMERĄ SMARTFONA 
Mapy wizualizacji komputerowej wyznaczają dokładnie pozycję każdej lampki LED i umożliwiają 
nadanie dowolnego kształtu dekoracjom oraz uzyskanie zachwycających efektów z dokładnością 
co do piksela. 

 
FUNKCJE APLIKACJI MOBILNYCH 
Aplikację mobilną dla urządzeń iOS i Android zaprojektowano tak, by można było w pełni zarządzać 
światłami. Można dokonywać wyboru, personalizować, tworzyć i uruchamiać nowe efekty, korzystać 
z timera czy ściemniacza świateł oraz włączać i wyłączać całe łańcuchy świateł. 

 

CAŁOROCZE UŻYTKOWANIE 
Sople LED-owe Twinkly to nie tylko dekoracje świąteczne, sprawdzą się w całorocznym użytkowaniu, 
począwszy od przerażających efektów na Halloween poprzez fantastyczne dekoracje na przyjęcia 
i uroczystości typu urodziny i wesela. Światełka Twinkly są także idealne do sypialni czy pomieszczeń 
wspólnych oraz innych pełnych kreatywności świetlnych dekoracji lifestylowych. 



SPECYFIKACJA 
 

SKU produktu TWW210SPP-TEU 

Typ żarówki Adresowalne źródła LED 

Kolor żarówki RGB+W – czerwony, zielony, niebieski (+ 16 milionów 
kolorów) + ciepła biel 

Liczba żarówek 210 

Średnica żarówek 5 mm /0.20 in 

Wykończenie żarówki Jasna, płaska rozpraszająca soczewka 

Kolor kabla Przejrzysty 

Długość przewodu z lampkami 1 * 2,1 m / 39.37 in * 82.67 in 

Długość przewodu doprowadzającego 3 m / 118.11 in 

Odległość pomiędzy punktami LED 10 cm / 3.93 in 

Odległość pomiędzy każdą frędzlą 10 cm / 3.93 in 
Schemat lampek we frędzlach 10 razy 21 diod LED 

Typ wtyczki F 

Klasa IP Świadectwo IP44 do użytku wewnątrz i na zewnątrz 

Sterownik II generacja 

Łączność Bluetooth i Wi-Fi 

Synchronizacja muzyki Tak, tylko z modułem muzycznym Twinkle 

Kontrola głosowa Alexa Amazon i Asystent Google 
ON/OFF – zmiana playlisty – efekty – nastawianie jasności 

Grupowanie Tak, z innymi produktami Twinkly RGB (do 4.000 diod LED 
lub 10 urządzeń – przy dobrym zasięgu Wi-Fi) 

Timer Tak 

Pilot ON/OFF Tak 

Ściemniacz świateł Tak 

Personalizacja listy efektów Tak 
Karuzela personalizowanych efektów Tak 

Napięcie wejściowe prostownika 240 V (EU/UK) | 120V (USA) – max. 50/60 Hz 

Napięcie wyjściowe prostownika 24 V (1,5 A) 

Żywotność Ponad 30.000 godzin 

Wymienne żarówki Nie 

 
 
Kontakt: 
Allocacoc Polska 
Poznańska 5 
62-081 Przeźmierowo 
info@power-cube.pl  
 
 

 
 


