
TWD400STP-BEU
Twinkly Dots - 400 RGB elastyczny sznurek świetlny LED, 20 m, 16 
milionów kolorów - Generacja II

Najważniejsze informacje

- Wielokolorowe diody LED RGB - 16 milionów kolorów
- Elastyczne - można je instalować na zakrzywionych powierzchniach, pod szafkami 
wiszącymi lub wzdłuż ścian
- Klej - Dots można przykleić do powierzchni za pomocą dołączonych podkładek 
samoprzylepnych
- Zminiaturyzowane - Dots pozbywa się nieporęcznych lamp LED, dzięki czemu wygląda 
prawie niewidocznie
- Duże długości - Dots jest dostępny w kilku długościach, które można wykorzystać do 
różnych zastosowań
- Bezpłatna aplikacja Twinkly App na telefony komórkowe i tablety z systemem iOS i 
Android
- Natychmiastowe połączenie Wi-Fi i Bluetooth®.
- Dziesiątki gotowych do odtworzenia, konfigurowalnych efektów lub tworzenie własnych
- Możliwość łączenia w grupy z innymi urządzeniami Twinkly
- Współpraca z aplikacją Twinkly Music, która reaguje na muzykę odtwarzaną w otoczeniu
- Współpracuje z aplikacjami Hey Google i Amazon Alexa
- Współpraca z Apple HomeKit
- Obsługuje Homey
- Integruje się z Razer Chroma™ RGB poprzez Twinkly Chroma Connector
- Integruje się z OMEN Light Studio na OMEN Gaming Hub
- Inteligentny kontroler, adapter zasilania z wtyczką (typ F) w zestawie
- Zastosowanie w pomieszczeniach i na zewnątrz - IP 44

Twinkly Dots - elastyczny sznur świetlny LED z 400 diodami LED RGB (16 milionów kolorów), sterowany za pomocą aplikacji. 20 

metrów. Czarny przewód. Dekoracja oświetleniowa do użytku wewnętrznego i zewnętrznego w inteligentnym domu.

Twinkly Dots to zminiaturyzowany, elastyczny sznur świetlny LED, którym można sterować za pomocą aplikacji i asystentów głosowych. 

Dzięki długości świecenia 20 metrów i 400 diodom LED RGB 7 mm o płaskiej, matowej powierzchni, które zapewniają imponujący poziom 

jasności i doskonałe odwzorowanie kolorów, Twinkly Dots łączy w sobie wszechstronność klasycznych sznurów LED z wyrafinowanym 

wyglądem i charakterem wysokiej jakości oświetlenia dekoracyjnego, wyznaczając nowe granice w dziedzinie oświetlenia domowego. 

Ekosystem Twinkly składa się z kontrolera Bluetooth® i Wi-Fi oraz nowoczesnej aplikacji na smartfony, dzięki którym przez cały rok można 

tworzyć nowe poziomy oświetlenia i kreatywności w podłączonym do sieci domu. Podobnie jak wszystkie produkty Twinkly, Dots można 

mapować, a każdą pojedynczą diodą LED można sterować indywidualnie, co pozwala tworzyć i odtwarzać niepowtarzalne efekty, gradienty i 

animacje kolorów - Dots staje się Twoim ekranem. Łatwo konfigurowalne przez Wi-Fi i Bluetooth®, Twinkly Dots są sterowane za pomocą 

bezpłatnej aplikacji Twinkly App, dostępnej dla systemów iOS i Android.  Aplikacja Twinkly umożliwia tworzenie instalacji świetlnych na 

zamówienie dzięki szerokiej gamie gotowych efektów i animacji, a także tworzenie własnych efektów od podstaw za pomocą narzędzia do 

tworzenia kreatora FX. Kropki Twinkly Dots można grupować z innymi urządzeniami Twinkly RGB, tworząc większe, zsynchronizowane 

instalacje świetlne. Twinkly Dots można bezproblemowo kontrolować za pomocą asystentów głosowych, takich jak Hey Google i Amazon 

Alexa, a także za pomocą Apple HomeKit, Homey, jak również Razer Chroma™ RGB za pośrednictwem Twinkly Chroma Connector i 

OMEN Light Studio na OMEN Gaming Hub, aby zwiększyć wrażenia z gry dzięki oszałamiającym efektom świetlnym, które reagują na 

Twoją rozgrywkę. Nadaje się do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz, stopień ochrony IP44.
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Funkcje

ŚWIATEŁKA STEROWANE PRZEZ APLIKACJĘ. Skorzystaj z 

bezpłatnej aplikacji Twinkly (dla systemów iOS i Android), aby w 

pełni zarządzać kropkami Twinkly. Wybieraj, twórz i projektuj 

efekty, stosuj timer oraz włączaj i wyłączaj światełka.

ŁATWA KONFIGURACJA. Dzięki łączności Bluetooth i Wi-Fi 

można szybko skonfigurować Twinkly Dots i rozpocząć zabawę w 

kilka sekund.

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OŚWIETLENIE DEKORACYJNE DO 

DOMU. Twinkly Dots łączy w sobie uniwersalność klasycznych 

sznurków LED z wyrafinowanym wyglądem oświetlenia 

dekoracyjnego klasy premium, dzięki czemu pasuje do każdego 

wnętrza domu. 

PODĄŻA ZA RYTMEM MUZYKI. Przy użyciu opcjonalnego 

mikrofonu Twinkly Music USB Twinkly Dots może odtwarzać 

efekty zsynchronizowane z muzyką odtwarzaną w otoczeniu.

ZACHWYCAJĄCE INSTALACJE SCENOGRAFICZNE. 

Uwolnij swoją kreatywność, grupując wiele urządzeń Twinkly za 

pomocą aplikacji Twinkly, bez konieczności fizycznego 

połączenia.

INNE FUNKCJE. Inteligentny kontroler, adapter zasilania z 

wtyczką typu F (Europa) w zestawie. W pełni funkcjonalny panel 

sterowania z funkcją ściemniacza, timera i jasności. Współpracuje 

z aplikacją Hey Google i Amazon Alexa. Współpracuje z Apple 

HomeKit. Kompatybilny z Homey. Integruje się z Razer Chroma 

RGB i OMEN Light Studio.

Długi opis

Twinkly Dots to zminiaturyzowany, elastyczny sznur diod LED, którym można sterować za pomocą aplikacji i asystentów głosowych. Dzięki długości 20 

metrów i 400 diodom LED RGB o średnicy 7 mm, specjalnie zaprojektowanym z płaską, matową głowicą, która zapewnia imponujący poziom jasności i 

doskonałe odwzorowanie kolorów, Twinkly Dots łączy w sobie wszechstronność klasycznych sznurów LED z wyrafinowanym wyglądem i charakterem 

wysokiej jakości oświetlenia dekoracyjnego, wyznaczając nowe granice w dziedzinie oświetlenia domowego. Ekosystem Twinkly składa się z kontrolera 

Bluetooth® i Wi-Fi oraz nowoczesnej aplikacji na smartfony, dzięki którym przez cały rok można tworzyć nowe poziomy oświetlenia i kreatywności w 

podłączonym do sieci domu.

Podobnie jak wszystkie produkty Twinkly, każda pojedyncza dioda LED w Dots może być sterowana indywidualnie, co pozwala na tworzenie i 

odtwarzanie unikalnych efektów, gradientów i animacji kolorów. 

Opatentowane przez Twinkly narzędzie do mapowania wykorzystuje kamerę smartfona, aby zlokalizować dokładne położenie każdej diody LED w 

przestrzeni, niezależnie od tego, jak są rozmieszczone. Ten wydajny i innowacyjny proces pozwala sterować kropkami jak ekranem: można odtwarzać 

profesjonalne, perfekcyjne pod względem pikseli efekty i animacje bezpośrednio na dekoracji.

Aplikacja Twinkly umożliwia tworzenie instalacji świetlnych na zamówienie dzięki szerokiej gamie gotowych efektów i animacji, a także tworzenie 

własnych efektów od podstaw za pomocą narzędzia do tworzenia kreatora FX. Wszystkie efekty są w pełni konfigurowalne: jasność, szybkość, 

intensywność i kolor można zmieniać jednym dotknięciem. Selektor kolorów pomaga wybrać idealny odcień spośród ponad 16 milionów opcji. Panel 

sterowania uzupełnia wyłącznik czasowy ON/OFF i ogólny ściemniacz, co daje nieograniczone możliwości tworzenia idealnych dekoracji świetlnych. 

Kropki można łączyć z innymi urządzeniami Twinkly RGB, tworząc większe, zsynchronizowane instalacje świetlne. 

Twinkly Dots można używać w połączeniu z Twinkly Music, niewielkim urządzeniem USB (sprzedawanym oddzielnie), które potrafi rozpoznać i 

zinterpretować dowolne źródło muzyki odtwarzanej w otoczeniu, umożliwiając światłom podążanie za rytmem, co daje efekt WOW.

Twinkly Dots można bezproblemowo kontrolować za pomocą asystentów głosowych, takich jak Hey Google i Amazon Alexa, a także za pomocą Apple 

HomeKit, Homey, jak również Razer Chroma™ RGB przez Twinkly Chroma Connector i OMEN Light Studio na OMEN Gaming Hub, aby zwiększyć 

wrażenia z gry dzięki oszałamiającym efektom świetlnym, które reagują na Twoją rozgrywkę.

Rozpoczęcie pracy z Twinkly Dots jest niezwykle proste: szybki i intuicyjny proces konfiguracji pomaga skonfigurować urządzenie w ciągu kilku sekund 

poprzez Bluetooth® i Wi-Fi.

Twinkly Dots ma certyfikat IP44 i może być używany zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.



Ogólne

SKU produktu TWD400STP-BEU

EAN 8056326677862

Model roku 2022

Kontroler

Kontroler Generacja II

Łączność Bluetooth® i Wi-Fi

Wymiary sterownika 12.5 * 3.8 * 2.3 cm | 5 * 1.5 * 0.9 in

Kolor kabla Czarny

Długość kabla prowadzącego 2.5 m | 8.2 ft

Długość kabla zasilającego 1 m | 3.3 ft

Cechy

Aplikacja kontrolowana
Aplikacja Twinkly (iOS i Android) na 

telefon komórkowy/tablet

Grupowanie

Tak, z innymi lampkami Twinkly RGB 

(do 10 urządzeń w dobrym zasięgu sieci 

Wi-Fi)

Timer Tak

Ściemniacz Tak

Zdalne wł/wył zasilania Tak

Własne efekty list 
odtwarzania

Tak

Synchronizacja muzyki
Tak, tylko z mikrofonem Twinkly 

Music USB

Sterowanie głosem
Google Assistant | Amazon Alexa | 

Apple HomeKit

Integracje

Zgodność z Homey | Integracja z Razer 

Chroma RGB | Integracja z OMEN 

Light Studio na OMEN Gaming Hub

Allocacoc Polska

Poznańska 5b, 62-081 Przeźmierowo

Strona techniczna

Napięcie wejściowe adaptera 110-240V – 50/60HZ

Napięcie wyjściowe adaptera 24W (24V 1.0A)

Typ wtyczki Typ F

Długość życia Ponad 30 000 godzin

Stopień ochrony IP IP 44 - użytkowanie w pomieszczeniach i 
na zewnątrz

Sznur świetlny

Typ LED Adresowalna dioda LED

Kolor LED 16M+ kolorów

Liczba splotów 2

Liczba diod LED na żyłę 200

Średnica diody LED 7 mm | 0.28 in

Kolor przewodów Czarny

Długość podświetlenia 20 m | 65.6 ft

Odległość między diodami LED 5 cm | 2 in

Wymienne diody LED Nie

Rozszerzalność Nie

Waga netto 0.9 kg | 2 lbs

Hey Google
works with Talks with

Homey
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.




