
music
TMD01USB Twinkly Music – USB-Powered Music Player

Najważniejsze informacje

- Urządzenie zasilane przez USB
- Łączy się z aplikacją Twinkly, bezpłatną dla systemów iOS i Android w 
telefonie komórkowym i tablecie
- Natychmiastowe połączenie Wi-Fi i Bluetooth®.
- Dziesiątki unikalnych efektów świetlnych zsynchronizowanych z muzyką
- Działa z wszystkimi urządzeniami Twinkly
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń - IP 20

Twinkly Music - Odtwarzacz muzyczny zasilany przez USB. Unikalne efekty świetlne zsynchronizowane z Twoją ulubioną 

muzyką. 

Do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Twinkly Music to urządzenie zasilane przez USB, które umożliwia wszystkim urządzeniom Twinkly tworzenie 

niesamowitych efektów świetlnych zsynchronizowanych z muzyką. Wyposażony w bardzo czuły mikrofon cyfrowy i 

potężny wielordzeniowy procesor DSP, Twinkly Music jest w stanie zidentyfikować i zinterpretować każde źródło muzyki 

odtwarzanej w Twoim otoczeniu, niezależnie od tego, czy są to klasyczne piosenki świąteczne, czy muzyka techno, 

umożliwiając Twoim światłom podążanie za rytmem, aby uzyskać efekt WOW.

Po prostu naciskając przycisk, można łatwo zmienić sterownik muzyczny, aby uzyskać doskonały efekt i idealną atmosferę, 

niezależnie od okazji.

Łatwo konfigurowalny przez Wi-Fi i Bluetooth®, Twinkly Music jest sterowany za pomocą bezpłatnej aplikacji Twinkly App, 

dostępnej dla systemów iOS i Android.

Przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego, stopień ochrony IP20.



Funkcje

ŚWIATŁA STEROWANE PRZEZ APLIKACJĘ. Użyj darmowej 

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

zarządzać Twinkly. Wybieraj, twórz i projektuj efekty, zastosuj 

timer oraz włączaj i wyłączaj światła.

ŁATWA KONFIGURACJA. Za pomocą Bluetooth i Wi-Fi można 

szybko skonfigurować Twinkly Music i zacząć się nim bawić w 

kilka sekund.

POŁĄCZONE WRAŻENIA AUDIO-WIZUALNE. Wyposażony w 

bardzo czuły mikrofon cyfrowy i potężny wielordzeniowy 

procesor DSP, analizuje każdy rodzaj muzyki i precyzyjnie nadaje 

kształt dźwiękowi.

IDEALNA ATMOSFERA. Poprzez proste naciśnięcie przycisku 

można łatwo zmienić sterownik muzyczny, aby uzyskać 

doskonały efekt i idealną atmosferę, niezależnie od okazji.

DO URZĄDZEŃ TWINKLY. Twinkly Music współpracuje z Twoimi 

grupami Twinkly i może być skonfigurowany do sterowania tylko 

wybranymi urządzeniami Twinkly. Najlepsze rezultaty na 

produktach Generacji II.

Specyfikacja

Oznaczenie Produktu TMD01USB

EAN 8056326672775

Rok proukcji 2020

Sterowanie Aplikacją Twinkly App (iOS iAndroid) na tablet i telefon

Łączność Bluetooth®i Wi-Fi

Zasięg Max. 10m | 33ft fod źródła dźwięku

Wymiary 8.5 * 2.7 * 0.8 cm | 3.3 * 1.1 * 0.3 in

Kolor Czarne

Wejście USB 5Vcc, 2.5W max

IP IP 20, Do użytku wewnętrznego

Żywotność Ponad 30,000 godzin

Allocacoc Polska

Poznańska 5b

Przeźmierowo 62-081

info@power-cube.pl




