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Varför Solamagic ConnectMe®?

JUSTERA LJUSET
OCH VÄRMEN FRÅN
DIN SMARTPHONE

Enkel kontroll
Stabil trådlös anslutning
Översikt över tända produkter
Bekvämt

– ELEGANT OCH BEKVÄMT
Solamagics ConnectMe®-app fullbordar upplevelsen
Med Solamagics ConnectMe®-app kan du elegant kontrollera både utomhusljus och värmelampor
med några snabba tryck på din smartphone eller surfplatta. Appen fungerar med alla Solamagics
BTC-produkter (Produkter med Bluetooth-åtkomst.)
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Justera enkelt värmen på din
Solamagic BTC värmelampa

Justera ljusets färgtemperatur
trådlöst på din LEDPRO DUO BTC

Tänk dig en sommarkväll med gäster på terrassen. Dagen skymmer men ingen vill gå inomhus ännu.
När mörkret plötsligt lägger sig låter du bara dina gäster blir sittande och mysa – du trycker bara
ett par gånger på din smartphone i stället. Din Solamagic LEDPRO-lampa tänds. Du justerar både
ljusstyrkan och ljusskenet direkt via telefonen på ett ögonblick.
Det blir dina gäster glada för och de känner att du uppskattar både sällskapet och de mysiga
utomhusstunderna. Och när du upptäcker att en av dina gäster lägger en tröja runt axlarna, då
klickar du på din smartphone igen – utan att avbryta samtalet - och genast sprids värmen från
Solamagic värmelampa.
Behovet av både värme och ljus förändras ju senare blir det. Inget problem, du använder din
smartphone för att justera enkelt och lätt – som det mest naturliga i världen och utan minsta
ansträngning. Mysstunderna utomhus är ingen slump hos dig. Du har full kontroll över stämningen
– direkt från din smartphone eller surfplatta.

Justera ljusstyrkan trådlöst på din
LEDPRO DUO och Mono BTC

Gör din utomhustid ännu bättre
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Med ConnectMe®-appen kan du:

Hur fungerar Solamagics BlueTwo®-teknik?
Solamagics nyutvecklade BlueTwo® är en kontrollmetod som kallas BTC (Bluetooth Control).
Det betyder att du inte behöver Wi-Fi utan i stället genast garanteras en stabil Bluetooth-anslutning.
Direkt från smartphone eller surfplatta till produkt.
Vad kan jag kontrollera med Solamagics BlueTwo®-teknik?
Solamagic BlueTwo® för samman kontrollen av en rad Solamagic-produkter
i en och samma app: ConnectMe®.
Dessa Solamagic-produkter kan fjärranslutas via Solamagic ConnectMe®-appen:

Solamagic värmelampor med BTC
Justera värmen

Kontrollera värmen i
BTC värmelampor

Solamagic in-ceiling värmelampor med BTC
Justera värmen

Solamagic PREMIUM+ 2000 LEDPRO DUO BTC
Justera värmen
Justera ljusstyrkan
Justera ljusskenet - från varmt, vitt ljus till kallt, vitt ljus

Solamagic LEDPRO DUO ljuspanel med BTC
Justera ljusstyrkan
Justera ljusskenet - från varmt, vitt ljus till kallt, vitt ljus

Kontrollera ljusstyrkan
i dina BTC LEDPRO-produkter

Solamagic LEDPRO BASIC ljuspanel med BTC
Justera ljusstyrkan

Solamagic LEDPRO separat spotlight
för inbyggnad i taket, BTC
Justera ljusstyrkan
Justera ljusskenet - från varmt, vitt ljus till kallt, vitt ljus

Solamagic LEDPRO Tube-line med BTC
Justera ljusstyrkan

KVALITETSGARANTI
Hos Solamagic® vill vi inte bara leverera en bra produkt – vi vill leverera en enastående produkt
som du kan ha nytta av i många år. Därför tillverkas våra värmelampor endast i våra egna
produktionsanläggningar i Tyskland där de genomgår strikt kvalitetskontroll innan de lämnar
produktionen. För mer information om våra produkter och den unika tekniken bakom dem,
titta in på vår hemsida på www.solamagic.se

Kontrollera ljusskenet i
BTC LEDPRO DUO

Gör din utomhustid ännu bättre

