
Line EXTENSION KIT 
 

 
Twinkly Line – samoprzylepna i magnetyczna taśma świateł LED, 1,5 m, 16 milionów kolorów (Extension Kit) 
TWL100ADP-B   
 

Twinkly Line (Extension Kit) przedłuża o dodatkowe 1,5 m taśmę Twinkly Line by osiągnąć łącznie 3 m. Może 
być stosowana wyłącznie z Twinkly Line Starter Kit. 
 
Twinkly Line to inteligentna taśma LED, którą można kontrolować przez aplikację i asystentów głosowych. 
Mając 1,5 m długości ( z możliwością przedłużenia do 3 m), samoprzylepną i magnetyczną tylną powierzchnią i 
najwyższej klasy czarny wygląd, Twinkly Line wygląda wspaniale czy to schowana za regałami, czy na widoku, 
przydając poprzez sieć domową nowych poziomów wzornictwa oświetleniowego i kreatywności twojemu 
domowi. 
 
Jak wszystkie produkty Twinkly, również Line można odwzorowywać, a każde pojedyncze źródło LED może być 
indywidualnie kontrolowane, pozwalając tworzyć i odtwarzać wyjątkowe efekty, gradienty i animacje 
kolorystyczne – Line staje się twoim ekranem. 
 
Z łatwą konfiguracją przez Wi-Fi i Bluetooth©, Twinkly Line można sterować bezpłatną aplikacją Twinkly App 
dostępną dla systemów iOS i Android. 
 
Twinkly App pozwala tworzyć na miarę wzory instalacji świetlnych dzięki szerokiemu zakresowi gotowych 
efektów i animacji, jak również zapewnia możliwość tworzenia własnych efektów od samego początku 
używając narzędzia do tworzenia FX Wizard. 
Twinkly Line można łączyć z innymi urządzeniami Twinkly i otrzymać większe, zsynchronizowane instalacje 
świetlne. 
 



Twinkly Line można płynnie sterować przez asystentów głosowych Hey Google i Amazon Alexa, jak również 
przez Apple HomeKit, Homey, i Razer Chroma™ poprzez łącze Twinkly Chroma Connector i wzmacniać 
doświadczenia gamingowe  zachwycającymi, reagującymi na grę efektami świetlnymi. 
 
Odpowiedni do użytku domowego, klasa IP20. Twinkly Line Extension  i Starter Kit mogą być bezpośrednio 
połączone przez łącznik znajdujący się w zestawie. 

 

 

Najważniejsze cechy 

 

• wielokolorowe źródła LED RGB – 16 milionów kolorów 

• sterowana przez aplikację 1,5-metrowa samoprzylepna 

taśma świetlna   

• bezpłatna aplikacja Twinkly App dla iOS i Android  

na telefon i tablet 

• natychmiastowe połączenie Wi-Fi i Bluetooth© 

• dziesiątki gotowych do odtwarzania efektów  

lub dostosowywania i tworzenia własnych 

• możliwość łączenia z innymi urządzeniami Twinkly 

• współpracuje z Twinkly Music i reaguje na muzykę  

we wnętrzu 

• współdziała z Hey Google i Amazon Alexa 

• współpracuje z Apple HomeKit 

• współdziała z Homey 

• integruje się z Razer Chroma™ RGB przez łącze Twinkly 

Chroma Connector 

• wyłącznie 1,5-metrowy pasek świetlny 

• do stosowania wyłącznie z Twinkly Line Starter Kit 

do użytku wewnątrz – IP20 

 

Pełen opis 

 

Twinkly Line (Extension Kit) przedłuża Twinkly Line o dodatkowe 1,5 metra długości by osiągnąć łącznie 3 m. Do 
użytku wyłącznie z Twinkly Line Starter Kit. 
 

Twinkly Line to inteligentna taśma LED, którą można sterować przez aplikację lub asystenta głosowego. Przy 
całkowitej długości 1,5 (z możliwością przedłużenia do 3 m), samoprzylepną i magnetyczną tylną powierzchnią 
oraz elegancką czernią, Twinkly Line wspaniale będzie się prezentować czy to schowana za meblościanką, czy 
na widoku, przydając poprzez sieć domową nowych poziomów wzornictwa oświetleniowego i kreatywności 
twojemu domowi. 
 

Podobnie jak we wszystkich produktach Twinkly, każdy punkt LED może być indywidualnie sterowany, 
pozwalając tworzyć i odtwarzać unikalne efekty, gradienty i barwne animacje. Opatentowane urządzenie 
Twinkly do odwzorowywania korzysta z kamerki smartfona i precyzyjnie lokalizuje w przestrzeni każdą diodę, 
gdziekolwiek by się nie znajdowała. Ten potężny i innowacyjny proces pozwala sterować Twinkly Line jak 
ekranem: możesz bawić się profesjonalnymi efektami z dokładnością co do piksela i animacjami wprost na 
swoich dekoracjach. 
 



Aplikacja Twinkly pozwala tworzyć na miarę wzory instalacji świetlnych dzięki szerokiemu wachlarzowi 
gotowych efektów i animacji, jak również zapewnia możliwość tworzenia własnych efektów od samego 
początku, używając narzędzia do tworzenia FX Wizard. Wszystkie efekty można całkowicie dostosowywać: 
jasność, szybkość, intensywność i kolor mogą być modyfikowane za jednym stuknięciem w ekran. Próbnik 
kolorów pomaga wybrać perfekcyjny odcień z ponad 16 milionów opcji. Wyłącznik czasowy ON/OFF i 
ściemniacz dopełniają panelu kontrolnego dostarczając nieskończonych możliwości tworzenia perfekcyjnej 
dekoracji oświetleniowej. Line można łączyć z innymi urządzeniami Twinkly i otrzymać większe, 
zsynchronizowane instalacje świetlne. 
 

Twinkly Line może działać w połączeniu z Twinkly Music, małym urządzeniem USB (sprzedawanym oddzielnie), 
potrafiącym rozpoznawać i interpretować dowolne źródło muzyki odtwarzanej w twoim wnętrzu, pozwala 
światłu podążać za rytmem i otrzymać ten efekt „WOW” doświadczenia audiowizualnego. 
 

Twinkly Line można gładko sterować przy pomocy asystentów głosowych Hey Google i Amazon Alexa, jak i 
Apple HomeKit, Homey oraz Razer Chroma™ RGB przez Twinkly Chroma Connector i wzmacniać doświadczenia 
gamingowe zachwycającymi, reagującymi na grę efektami świetlnymi. 
 

Początek z Twinkly Line jest superłatwy: szybki i intuicyjny proces ustawień pomaga skonfigurować urządzenie 
w przeciągu sekund przez Bluetooth® i Wi-Fi. 
 

Twinkly Line posiada certyfikat IP20, odpowiedni wyłącznie do użytkowania wewnątrz. 
 

Twinkly Line można przedłużyć do całkowitej długości 3 m przy pomocy Twinkly Line Extension Kit, 
sprzedawanej oddzielnie. 
 
Twinkly Line Extension Kit może być połączony bezpośrednio lub przez załączoną złączkę. 

 

Cechy 

 

ŚWIATŁA STEROWANE PRZEZ APLIKACJĘ. Korzystaj z bezpłatnej Twinkly App (dla systemu iOS i Android) dla 
pełnej kontroli Twinkly Line, Wybieraj, twórz i projektuj efekty, używaj wyłącznika czasowego, włączaj i wyłączaj 
światło. 
 
 
ŁATWA KONFIGURACJA. Szybko skonfigurujesz Twinkly Line przy pomocy Bluetooth i Wi-Fi, i w parę sekund 
zaczniesz zabawę. 
 
 
DEKORACYJNE OŚWIETLENIE DOMU KLASY PREMIUM. Wykonane z najwyższej klasy komponentów, wysokiej 
jakości samoprzylepnej tylnej powierzchni i szeregu małych magnesów do powierzchni metalicznych, Twinkly 
Line wyróżnia się elegancką czernią, która wpasuje się do każdego wnętrza twojego domu. 
 
 
PODĄŻAJ ZA RYTMEM MUZYKI. Przy pomocy opcjonalnego mikrofonu Twinkly Music USB, taśma świetlna 
Twinkly Line może tworzyć efekty zsynchronizowane z dowolną muzyką w twoim domu. 
 
INSTALACJA OSZAŁAMIAJĄCEJ SCENERII. Puść wodze swojej wyobraźni grupując różne urządzenia Twinkly przy 
użyciu aplikacji Twinkly App, bez konieczności fizycznego połączenia. 
 
INNE CECHY. Inteligentny sterownik, zasilacz i wtyczka typu C (Europa) w komplecie. W pełni funkcjonalny 
panel ze ściemniaczem, timerem i kontrolą jasności. Współpracuje z Hey Google i Amazon Alexa. Działa z Apple 
HomeKit. Kompatybilny z Homey. Integruje się z Razer Chroma™ RGB. 
 
 

 



Ogólne  Pasek świetlny  Cechy  

SKU 
produktu 

TWL100ADP-B typ LED adresowalne 
LED 

kontrola przez 
aplikację 

Twinkly App (iOS i 
Android) na 
smartfon/tablet  

EAN 8056326677121 kolor LED RGB - 16+ 
milionów 
kolorów 

grupowanie tak, z innymi 
produktami 
Twinkly Lights (do 
10 urządzeń przy 
dobrym zasięgu 
Wi-Fi) 

model 
roku 

2021 kolor paska czarny włącznik 
czasowy 

tak 

  długość paska 
świecącego 

1,5 m ściemniacz tak 

  szerokość paska 8 mm zdalne zasilanie 
ON/OFF 

tak 

  grubość paska 3,5 mm playlista 
indywidualnych 
efektów 

tak 

  waga netto 0,4 kg synchronizacja 
muzyki 

tak, tylko z 
mikrofonem 
Twinkly Music USB 

  rozszerzalność  tak, do 3 m, z 
Twinkly Line 
Extension 

kontrola 
głosowa 

Google Assistant | 
Hey Google | 
Apple HomeKit 
(Turn ON/OFF, 
ustawienie 
jasności, zmiana 
kolorów) 

  sterownik nie integracja kompatybilny z 
Homey | 
współpracuje z 
Razer Chroma™ 
RGB 

  wtyczka nie   

  kompatybilność wyłącznie z 
Twinkly Line 
Starter Kit 

  

  żywotność ponad 30.000 
godzin 

  

  klasa IP IP 20 – 
wyłącznie do 
użytku 
wewnątrz 

  

Kontakt: 

Allocacoc Polska 

Poznańska 5 

62-081 Przeźmierowo 

info@power-cube.pl  

 

 


