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Immax NEO PASTEL Smart stropní svítidlo 95cm, 66W bílé Zigbee 3.0
https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-stropni-svitidlo-95cm-66w-bile-zigbee-3-0.html

Inteligentní stropní LED svítidlo „Pastel“ je neocenitelný kus pro každý moderní 
interiér. Kolekce závěsných a stropních smart světel PASTEL je unikátní na trhu, je 
nadčasová, chytrá, vyniká dokonalým robustním tvarem. Pastel je dostupný ve 
dvou nadstandardních velikostech a dvou barvách. Kompozice vytvořená 
kombinací těchto lustrů vnese interiérům nevšední charakter a zajistí dokonalé 
osvětlení, stylovou jednoduchost, funkčnost a teplo domova. Věříme, že tato 
kolekce ovládne svět svítidel a moderních interiérů.
Jakmile propojíte lustr „Pastel“ s chytrou bránou Immax NEO, již Vám nic nebrání 
ovládat světlo přes chytrou aplikaci Immax NEO. 
Barva světla je jen na Vás můžete volit od teplé odpočinkové barvy, přes 
přirozenou barvu světla až po světlo studené bílé, které je velmi povzbuzující. 
Stmívání je samozřejmostí. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem 
Zigbee 3,0, který je součástí balení.

Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým 

ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách:  www.immaxneo.cz/podpora

07096L

Technické parametry:
Protokol: Zigbee 3.0 
Materiál: kov, hliník, plast 
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: D950mm x 100mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 66W 
Světelný tok: 4620lm 
Stmívatelný : ano 
Doba svícení: 50 000 hod 
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-
60Hz 
CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní 
světlo má hodnotu Ra 100) 
Záruční lhůta: 3 roky 
Energetická třída(EEI): A+

Instalace difuzoru:
Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!
Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru.
Děkujeme za pochopení.

https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-stropni-svitidlo-95cm-66w-bile-zigbee-3-0.html


Výrobce / Dovozce: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU www.immaxneo.cz |  www.immax.cz

Immax NEO PASTEL Smart stropní svítidlo 60cm, 52W černé Zigbee 3.0
https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-stropni-svitidlo-60cm-52w-cerne-zigbee-3-0.html

Inteligentní stropní LED svítidlo „Pastel“ je neocenitelný kus pro každý moderní 
interiér. Kolekce závěsných a stropních smart světel PASTEL je unikátní na trhu, je 
nadčasová, chytrá, vyniká dokonalým robustním tvarem. Pastel je dostupný ve 
dvou nadstandardních velikostech a dvou barvách. Kompozice vytvořená 
kombinací těchto lustrů vnese interiérům nevšední charakter a zajistí dokonalé 
osvětlení, stylovou jednoduchost, funkčnost a teplo domova. Věříme, že tato 
kolekce ovládne svět svítidel a moderních interiérů.
Jakmile propojíte lustr „Pastel“ s chytrou bránou Immax NEO, již Vám nic nebrání 
ovládat světlo přes chytrou aplikaci Immax NEO. 
Barva světla je jen na Vás můžete volit od teplé odpočinkové barvy, přes 
přirozenou barvu světla až po světlo studené bílé, které je velmi povzbuzující. 
Stmívání je samozřejmostí. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem 
Zigbee 3,0, který je součástí balení.

Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým 

ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách:  www.immaxneo.cz/podpora

07097L

Technické parametry:
Protokol: Zigbee 3.0 
Materiál: kov, hliník, plast 
Barva svítidla: černá mat
Rozměry: D600mm x 100mm
Barva světla: 2700-6500K 
Příkon: 52W 
Světelný tok: 3640lm 
Stmívatelný : ano 
Doba svícení: 50 000 hod 
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-
60Hz 
CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní 
světlo má hodnotu Ra 100) 
Záruční lhůta: 3 roky 
Energetická třída(EEI): A+

Instalace difuzoru:
Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!
Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru.
Děkujeme za pochopení.

https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-stropni-svitidlo-60cm-52w-cerne-zigbee-3-0.html


Výrobce / Dovozce: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU www.immaxneo.cz |  www.immax.cz

Immax NEO PASTEL Smart stropní svítidlo 60cm, 52W bílé Zigbee 3.0
https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-stropni-svitidlo-60cm-52w-bile-zigbee-3-0-0.html

Inteligentní stropní LED svítidlo „Pastel“ je neocenitelný kus pro každý moderní 
interiér. Kolekce závěsných a stropních smart světel PASTEL je unikátní na trhu, je 
nadčasová, chytrá, vyniká dokonalým robustním tvarem. Pastel je dostupný ve 
dvou nadstandardních velikostech a dvou barvách. Kompozice vytvořená 
kombinací těchto lustrů vnese interiérům nevšední charakter a zajistí dokonalé 
osvětlení, stylovou jednoduchost, funkčnost a teplo domova. Věříme, že tato 
kolekce ovládne svět svítidel a moderních interiérů.
Jakmile propojíte lustr „Pastel“ s chytrou bránou Immax NEO, již Vám nic nebrání 
ovládat světlo přes chytrou aplikaci Immax NEO. 
Barva světla je jen na Vás můžete volit od teplé odpočinkové barvy, přes 
přirozenou barvu světla až po světlo studené bílé, které je velmi povzbuzující. 
Stmívání je samozřejmostí. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem 
Zigbee 3,0, který je součástí balení.

Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým 

ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách:  www.immaxneo.cz/podpora

07095L

Technické parametry:
Protokol: Zigbee 3.0 
Materiál: kov, hliník, plast 
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: D600mm x 100mm
Barva světla: 2700-6500K 
Příkon: 52W 
Světelný tok: 3640lm 
Stmívatelný : ano 
Doba svícení: 50 000 hod 
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-
60Hz 
CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní 
světlo má hodnotu Ra 100) 
Záruční lhůta: 3 roky 
Energetická třída(EEI): A+

Instalace difuzoru:
Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!
Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru.
Děkujeme za pochopení.

https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-stropni-svitidlo-60cm-52w-bile-zigbee-3-0-0.html


Výrobce / Dovozce: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU www.immaxneo.cz |  www.immax.cz

Immax NEO PASTEL Smart závěsné svítidlo 95cm 66W černé Zigbee 3.0
https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-zavesne-svitidlo-95cm-66w-cerne-zigbee-3-0.html

Inteligentní závěsný LED lustr „PASTEL“ neocenitelný kus pro každý moderní 
interiér. Kolekce závěsných a stropních smart světel PASTEL je unikátní na trhu, je 
nadčasová, chytrá, vyniká dokonalým robustním tvarem. Pastel je dostupný ve 
dvou nadstandardních velikostech a dvou barvách. Kompozice vytvořená 
kombinací těchto lustrů vnese interiérům nevšední charakter a zajistí dokonalé 
osvětlení, stylovou jednoduchost, funkčnost a teplo domova. Věříme, že tato 
kolekce ovládne svět svítidel a moderních interiérů.
Pokud propojíte lustr „Pastel“ s chytrou bránou Immax NEO, nic vám nebrání 
ovládat světlo přes chytrou aplikaci Immax NEO. 
Barva světla je jen na Vás můžete volit od teplé odpočinkové barvy, přes 
přirozenou barvu světla až po světlo studené bílé, které je velmi povzbuzující. 
Stmívání je samozřejmostí. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem 
Zigbee 3,0, který je součástí balení.

Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým 

ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách:  www.immaxneo.cz/podpora

07094L

Technické parametry:
Protokol: Zigbee 3.0 
Materiál: kov, hliník, plast 
Barva svítidla: černá mat
Rozměry: D950mm x 100mm
Délka závěsu: max 1200mm
Barva světla: 2700-6500K 
Příkon: 66W 
Světelný tok: 4620lm 
Stmívatelný : ano 
Doba svícení: 50 000 hod 
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-
60Hz 
CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní 
světlo má hodnotu Ra 100) 
Záruční lhůta: 3 roky 
Energetická třída(EEI): A+

Zkrácení délky lanka: 
1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté 
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.
Prodloužení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jistícího 
kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice. 
Takto postupně upravte všechna lanka.
Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!
Děkujeme za pochopení

Instalace difuzoru:
Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!
Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném 
kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru.
Děkujeme za pochopení.

https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-zavesne-svitidlo-95cm-66w-cerne-zigbee-3-0.html


Výrobce / Dovozce: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU www.immaxneo.cz |  www.immax.cz

Immax NEO PASTEL Smart závěsné svítidlo 60cm 52W černé Zigbee 3.0
https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-zavesne-svitidlo-60cm-52w-cerne-zigbee-3-0.html

Inteligentní závěsný LED lustr „PASTEL“ neocenitelný kus pro každý moderní 
interiér. Kolekce závěsných a stropních smart světel PASTEL je unikátní na trhu, je 
nadčasová, chytrá, vyniká dokonalým robustním tvarem. Pastel je dostupný ve 
dvou nadstandardních velikostech a dvou barvách. Kompozice vytvořená 
kombinací těchto lustrů vnese interiérům nevšední charakter a zajistí dokonalé 
osvětlení, stylovou jednoduchost, funkčnost a teplo domova. Věříme, že tato 
kolekce ovládne svět svítidel a moderních interiérů.
Pokud propojíte lustr „Pastel“ s chytrou bránou Immax NEO, nic vám nebrání 
ovládat světlo přes chytrou aplikaci Immax NEO. 
Barva světla je jen na Vás můžete volit od teplé odpočinkové barvy, přes 
přirozenou barvu světla až po světlo studené bílé, které je velmi povzbuzující. 
Stmívání je samozřejmostí. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem 
Zigbee 3,0, který je součástí balení.

Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým 

ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách:  www.immaxneo.cz/podpora

07093L

Technické parametry:
Protokol: Zigbee 3.0 
Materiál: kov, hliník, plast 
Barva svítidla: černá mat
Rozměry: D600mm x 100mm
Délka závěsu: max 1200mm
Barva světla: 2700-6500K 
Příkon: 52W 
Světelný tok: 3640lm 
Stmívatelný : ano 
Doba svícení: 50 000 hod 
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-
60Hz 
CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní 
světlo má hodnotu Ra 100) 
Záruční lhůta: 3 roky 
Energetická třída(EEI): A+ 

Zkrácení délky lanka: 
1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté 
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.
Prodloužení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím 
jistícího kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice. 
Takto postupně upravte všechna lanka.
Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!
Děkujeme za pochopení

Instalace difuzoru:
Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!
Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu 
hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru.
Děkujeme za pochopení.

https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-zavesne-svitidlo-60cm-52w-cerne-zigbee-3-0.html


Výrobce / Dovozce: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU www.immaxneo.cz |  www.immax.cz

Immax NEO PASTEL Smart závěsné svítidlo 95cm 66W bílé Zigbee 3.0
https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-zavesne-svitidlo-95cm-66w-bile-zigbee-3-0.html

Inteligentní závěsný LED lustr „PASTEL“ neocenitelný kus pro každý moderní 
interiér. Kolekce závěsných a stropních smart světel PASTEL je unikátní na trhu, je 
nadčasová, chytrá, vyniká dokonalým robustním tvarem. Pastel je dostupný ve 
dvou nadstandardních velikostech a dvou barvách. Kompozice vytvořená 
kombinací těchto lustrů vnese interiérům nevšední charakter a zajistí dokonalé 
osvětlení, stylovou jednoduchost, funkčnost a teplo domova. Věříme, že tato 
kolekce ovládne svět svítidel a moderních interiérů.
Pokud propojíte lustr „Pastel“ s chytrou bránou Immax NEO, nic vám nebrání 
ovládat světlo přes chytrou aplikaci Immax NEO. 
Barva světla je jen na Vás můžete volit od teplé odpočinkové barvy, přes 
přirozenou barvu světla až po světlo studené bílé, které je velmi povzbuzující. 
Stmívání je samozřejmostí. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem 
Zigbee 3,0, který je součástí balení.

Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým 

ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách:  www.immaxneo.cz/podpora

07092L

Technické parametry:
Protokol: Zigbee 3.0 
Materiál: kov, hliník, plast 
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: D950mm x 100mm
Délka závěsu: max 1200mm
Barva světla: 2700-6500K 
Příkon: 66W 
Světelný tok: 4620lm 
Stmívatelný : ano 
Doba svícení: 50 000 hod 
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-
60Hz 
CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní 
světlo má hodnotu Ra 100) 
Záruční lhůta: 3 roky 
Energetická třída(EEI): A+

Zkrácení délky lanka: 
1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté 
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.
Prodloužení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jistícího 
kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice. 
Takto postupně upravte všechna lanka.
Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!
Děkujeme za pochopení

Instalace difuzoru:
Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!
Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném 
kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru.
Děkujeme za pochopení.

https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-zavesne-svitidlo-95cm-66w-bile-zigbee-3-0.html


Výrobce / Dovozce: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU www.immaxneo.cz |  www.immax.cz

Immax NEO PASTEL Smart závěsné svítidlo 60cm 52W bílé Zigbee 3.0
https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-zavesne-svitidlo-60cm-52w-bile-zigbee-3-0.html

Inteligentní závěsný LED lustr „PASTEL“ neocenitelný kus pro každý moderní 
interiér. Kolekce závěsných a stropních smart světel PASTEL je unikátní na trhu, je 
nadčasová, chytrá, vyniká dokonalým robustním tvarem. Pastel je dostupný ve 
dvou nadstandardních velikostech a dvou barvách. Kompozice vytvořená 
kombinací těchto lustrů vnese interiérům nevšední charakter a zajistí dokonalé 
osvětlení, stylovou jednoduchost, funkčnost a teplo domova. Věříme, že tato 
kolekce ovládne svět svítidel a moderních interiérů.
Pokud propojíte lustr „Pastel“ s chytrou bránou Immax NEO, nic vám nebrání 
ovládat světlo přes chytrou aplikaci Immax NEO. 
Barva světla je jen na Vás můžete volit od teplé odpočinkové barvy, přes 
přirozenou barvu světla až po světlo studené bílé, které je velmi povzbuzující. 
Stmívání je samozřejmostí. Všechny funkce lze ovládat také dálkovým ovladačem 
Zigbee 3,0, který je součástí balení.

Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým 

ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách:  www.immaxneo.cz/podpora

07091L

Technické parametry:
Protokol: Zigbee 3.0 
Materiál: kov, hliník, plast 
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: D600mm x 100mm
Délka závěsu: max 1200mm
Barva světla: 2700-6500K 
Příkon: 52W 
Světelný tok: 3640lm 
Stmívatelný : ano 
Doba svícení: 50 000 hod 
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-
60Hz 
CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní 
světlo má hodnotu Ra 100) 
Záruční lhůta: 3 roky 
Energetická třída(EEI): A+ 

Zkrácení délky lanka: 
1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté 
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.
Prodloužení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím 
jistícího kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice. 
Takto postupně upravte všechna lanka.
Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!
Děkujeme za pochopení

Instalace difuzoru:
Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!
Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu 
hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru.
Děkujeme za pochopení.

https://www.immax.cz/immax-neo-pastel-smart-zavesne-svitidlo-60cm-52w-bile-zigbee-3-0.html


Výrobce / Dovozce: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU www.immaxneo.cz |  www.immax.cz

Immax NEO TOPAJA Smart stropní svítidlo 45cm 36W černé Zigbee 3.0
https://www.immax.cz/immax-neo-topaja-smart-stropni-svitidlo-45cm-36w-cerne-zigbee-3-0.html

LED svítidla Immax NEO TOPAJA patří do rodiny produktů pro chytrou 
(inteligentní) domácnost. Závěsné lustry TOPAJA nikdy nezůstanou bez 
povšimnutí, působí jako čtvercový drak visící v prostoru, naplňující místnost 
silným, ale neoslňujícím světlem. V kombinaci se stropnicemi TOPAJA či 
AGUJERO dokáží přeměnit v dokonalost nejeden moderní interiér a společné 
aranžmá bude působit přímo úchvatně. Všechny produkty z těchto kolekcí jsou 
stmívatelné, se změnou odstínů bílé barvy a s dálkový ovládáním. Pokud 
propojíte světla s chytrou bránou Immax NEO, stanete se opravdovými pány 
světla, pomocí aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu budete svá světla 
ovládat odkudkoliv a měnit nastavení světel v domácnosti dle vaší libosti. 
Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také 
dokoupit samostatně.

Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým 

ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách:  www.immaxneo.cz/podpora

07029L

Technické parametry:
Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: ABS, hliník
Barva svítidla: černá mat
Rozměry: 450x450x125mm
Barva světla: 2700-6500K CCT
Příkon: 36W
Světelný tok: 2520lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-
60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 ( denní 
světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A

Systém Immax NEO je postaven na ověřené technologii Zigbee 3.0. Díky Immax NEO je vaše domácnost v bezpečí. Jedním klikem zamknete dveře, vypnete světla, nastavíte alarm nebo zatáhnete žaluzie .  Kdykoliv k vám 
někdo vstoupí v době vaší nepřítomnosti, systém vás bude okamžitě informovat. Součástí systému jsou také Smart kamery, které umožní prohlížet či nahrávat reálné záběry z vaší nemovitosti.

https://www.immax.cz/immax-neo-topaja-smart-stropni-svitidlo-45cm-36w-cerne-zigbee-3-0.html


Výrobce / Dovozce: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU www.immaxneo.cz |  www.immax.cz

Immax NEO TOPAJA Smart stropní svítidlo 45cm 36W bílé Zigbee 3.0
https://www.immax.cz/immax-neo-topaja-smart-stropni-svitidlo-45cm-36w-bile-zigbee-3-0.html

LED svítidla Immax NEO TOPAJA patří do rodiny produktů pro chytrou 
(inteligentní) domácnost. Závěsné lustry TOPAJA nikdy nezůstanou bez 
povšimnutí, působí jako čtvercový drak visící v prostoru, naplňující místnost 
silným, ale neoslňujícím světlem. V kombinaci se stropnicemi TOPAJA či 
AGUJERO dokáží přeměnit v dokonalost nejeden moderní interiér a společné 
aranžmá bude působit přímo úchvatně. Všechny produkty z těchto kolekcí jsou 
stmívatelné, se změnou odstínů bílé barvy a s dálkový ovládáním. Pokud 
propojíte světla s chytrou bránou Immax NEO, stanete se opravdovými pány 
světla, pomocí aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu budete svá světla 
ovládat odkudkoliv a měnit nastavení světel v domácnosti dle vaší libosti. 
Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také 
dokoupit samostatně.

Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým 

ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách:  www.immaxneo.cz/podpora

07030L

Technické parametry:
Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: ABS, hliník
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: 450x450x125mm
Barva světla: 2700-6500K CCT
Příkon: 36W
Světelný tok: 2520lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-
60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 ( denní 
světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A

Systém Immax NEO je postaven na ověřené technologii Zigbee 3.0. Díky Immax NEO je vaše domácnost v bezpečí. Jedním klikem zamknete dveře, vypnete světla, nastavíte alarm nebo zatáhnete žaluzie .  Kdykoliv k vám 
někdo vstoupí v době vaší nepřítomnosti, systém vás bude okamžitě informovat. Součástí systému jsou také Smart kamery, které umožní prohlížet či nahrávat reálné záběry z vaší nemovitosti.

https://www.immax.cz/immax-neo-topaja-smart-stropni-svitidlo-45cm-36w-bile-zigbee-3-0.html


Výrobce / Dovozce: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU www.immaxneo.cz |  www.immax.cz

Immax NEO TOPAJA Smart stropní svítidlo 60cm 47W černé Zigbee 3.0
https://www.immax.cz/immax-neo-topaja-smart-stropni-svitidlo-60cm-47w-cerne-zigbee-3-0.html

LED svítidla Immax NEO TOPAJA patří do rodiny produktů pro chytrou 
(inteligentní) domácnost. Závěsné lustry TOPAJA nikdy nezůstanou bez 
povšimnutí, působí jako čtvercový drak visící v prostoru, naplňující místnost 
silným, ale neoslňujícím světlem. V kombinaci se stropnicemi TOPAJA či 
AGUJERO dokáží přeměnit v dokonalost nejeden moderní interiér a společné 
aranžmá bude působit přímo úchvatně. Všechny produkty z těchto kolekcí jsou 
stmívatelné, se změnou odstínů bílé barvy a s dálkový ovládáním. Pokud 
propojíte světla s chytrou bránou Immax NEO, stanete se opravdovými pány 
světla, pomocí aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu budete svá světla 
ovládat odkudkoliv a měnit nastavení světel v domácnosti dle vaší libosti. 
Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také 
dokoupit samostatně.

Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým 

ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách:  www.immaxneo.cz/podpora

07031L

Technické parametry:
Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: ABS, hliník
Barva svítidla: černá mat
Rozměry: 600x600x125mm
Barva světla: 2700-6500K CCT
Příkon: 47W
Světelný tok: 3290lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-
60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 ( denní 
světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A

Systém Immax NEO je postaven na ověřené technologii Zigbee 3.0. Díky Immax NEO je vaše domácnost v bezpečí. Jedním klikem zamknete dveře, vypnete světla, nastavíte alarm nebo zatáhnete žaluzie .  Kdykoliv k vám 
někdo vstoupí v době vaší nepřítomnosti, systém vás bude okamžitě informovat. Součástí systému jsou také Smart kamery, které umožní prohlížet či nahrávat reálné záběry z vaší nemovitosti.

https://www.immax.cz/immax-neo-topaja-smart-stropni-svitidlo-60cm-47w-cerne-zigbee-3-0.html


Výrobce / Dovozce: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU www.immaxneo.cz |  www.immax.cz

Immax NEO TOPAJA Smart stropní svítidlo 60cm 47W bílé Zigbee 3.0
https://www.immax.cz/immax-neo-topaja-smart-stropni-svitidlo-60cm-47w-bile-zigbee-3-0.html

LED svítidla Immax NEO TOPAJA patří do rodiny produktů pro chytrou 
(inteligentní) domácnost. Závěsné lustry TOPAJA nikdy nezůstanou bez 
povšimnutí, působí jako čtvercový drak visící v prostoru, naplňující místnost 
silným, ale neoslňujícím světlem. V kombinaci se stropnicemi TOPAJA či 
AGUJERO dokáží přeměnit v dokonalost nejeden moderní interiér a společné 
aranžmá bude působit přímo úchvatně. Všechny produkty z těchto kolekcí jsou 
stmívatelné, se změnou odstínů bílé barvy a s dálkový ovládáním. Pokud 
propojíte světla s chytrou bránou Immax NEO, stanete se opravdovými pány 
světla, pomocí aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu budete svá světla 
ovládat odkudkoliv a měnit nastavení světel v domácnosti dle vaší libosti. 
Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také 
dokoupit samostatně.

Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým 

ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách:  www.immaxneo.cz/podpora

07032L

Technické parametry:
Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: ABS, hliník
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: 600x600x125mm
Barva světla: 2700-6500K CCT
Příkon: 47W
Světelný tok: 3290lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-
60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 ( denní 
světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A

Systém Immax NEO je postaven na ověřené technologii Zigbee 3.0. Díky Immax NEO je vaše domácnost v bezpečí. Jedním klikem zamknete dveře, vypnete světla, nastavíte alarm nebo zatáhnete žaluzie .  Kdykoliv k vám 
někdo vstoupí v době vaší nepřítomnosti, systém vás bude okamžitě informovat. Součástí systému jsou také Smart kamery, které umožní prohlížet či nahrávat reálné záběry z vaší nemovitosti.

https://www.immax.cz/immax-neo-topaja-smart-stropni-svitidlo-60cm-47w-bile-zigbee-3-0.html


Výrobce / Dovozce: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU www.immaxneo.cz |  www.immax.cz

Immax NEO TOPAJA Smart závěsné svítidlo 60cm 47W bílé Zigbee 3.0
https://www.immax.cz/immax-neo-topaja-smart-zavesne-svitidlo-60cm-47w-bile-zigbee-3-0.html

LED svítidla Immax NEO TOPAJA patří do rodiny produktů pro chytrou 
(inteligentní) domácnost. Závěsné lustry TOPAJA nikdy nezůstanou bez 
povšimnutí, působí jako čtvercový drak visící v prostoru, naplňující místnost 
silným, ale neoslňujícím světlem. V kombinaci se stropnicemi TOPAJA či 
AGUJERO dokáží přeměnit v dokonalost nejeden moderní interiér a společné 
aranžmá bude působit přímo úchvatně. Všechny produkty z těchto kolekcí jsou 
stmívatelné, se změnou odstínů bílé barvy a s dálkový ovládáním. Pokud 
propojíte světla s chytrou bránou Immax NEO, stanete se opravdovými pány 
světla, pomocí aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu budete svá světla 
ovládat odkudkoliv a měnit nastavení světel v domácnosti dle vaší libosti. 
Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také 
dokoupit samostatně.

Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým 

ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách:  www.immaxneo.cz/podpora

07036L

Technické parametry:
Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: ABS, hliník
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: 600x600mm
Délka závěsu: max1200mm
Barva světla: 2700-6500K CCT
Příkon: 47W
Světelný tok: 3290lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-
60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 ( denní 
světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A

Zkrácení délky lanka: 
1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté 
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.
Prodloužení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jistícího kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice. 
Takto postupně upravte všechna lanka.
Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!
Děkujeme za pochopení

https://www.immax.cz/immax-neo-topaja-smart-zavesne-svitidlo-60cm-47w-bile-zigbee-3-0.html

