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DuraSmart
Lâmpadas inteligentes que facilitam a vida 

Cria cenários de iluminação fixos ou dinâmicos que se ativem 
imediatamente ou se programem para que se acendam ou 
apaguem em determinados momentos, inclusive na ausência de 
pessoas.

Controla todas as lâmpadas da tua casa, do teu negócio, do teu espaço. 
O número de ligações é igual ao número de lâmpadas do sistema. A 
distância de controlo é até 100 metros desde router Bluetooth.

Controle a sua luz usando 
smartphones e tablets

Fale com o seu assistente de 
voz e controle a sua  luz!

Modifica o teu ambiente 
brincando com a luz

Fácil de usar

RGB Multicolor

Quente e frio

Smart control Voice control

Ajusta a intensidade e a temperatura da tua luz

Elege e modifica a cor da tua luz.
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Controla todas as lâmpadas da tua casa, do teu negócio, do teu espaço.

 As vantagens?

Como funciona?

Muito práticoCenários Incrível

Configurar Função de proteção

A tua luz está nas tuas mãos! Decide a 
intensidade ou a cor. Onde quer que estejas.

Acende e apaga as luzes na   
tua ausência como se estivesse 

alguém em casa

Podes comandar a luz enquanto 
estás sentado no sofá ou na 

cama.

Cria cenários de iluminação 
fixos ou dinâmicos para criar 

atmosferas únicas.

Programa um temporizador para 
que a iluminação se apague.

Modifica o ambiente que te 
rodeia com extrema facilidade

Acessibilidade

Hi

Ideal para quem tem dificuldades  
para se movimentar: ativação por 
smartphone, desde o PC ou com 

assistentes de voz.

APP TUYA SMART / SMART LIFE

Descarrega a APP disponível para Apple e 
Android, no teu smartphone ou tablet

1

A APP ‘encontra’ automaticamente via wi-fi 
em poucos segundos as lâmpadas Smart 
e liga-se para permitir o controlo: rápido e 

fácil!

2

3

TM

Crea scenari luminosi fissi o dinamici da attivare 
immediatamente o programmare l’accensione o lo 
spegnimento ad orari indicati, 
anche in assenza di persone

A última configuração efetuada
restabelece-se ao voltar a acender

 Interage com a música desde 
o smartphone ou o tablet 
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