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16 MILIONŮ
BAREV

TEPLÉ AŽ 
STUDENÉ BÍLÉ 

SVĚTLO
+

BAREVNÉ

BAREVNÉ

• Umístění: Obývací pokoj
• EAN1: 8719514554276(Bílá)/ 8719514554290(Černá)

Informace

Technická speficikace

• Dvouzónové ovládání hlavního světla a
ambientního světla

• Barevný nádech ambientního světla

• Možnost vytvoření scén

Hlavní světlo - teplá až studená bílá

Ambientní světlo  - plně barevné

• Plně barevná lineární světelná scéna včetně

dynamických scén

Vlastnosti
Stropní

Aura stropní svítidlo

Zkrášlete svůj domov stropním 
svítidlem s plně barevným 

ambientním světlem a vytvořte 
tu správnou atmosféru

• 21W 2100lm
• Průměr 400x40mm
• 20 000 hodin životnost
• Teplá až studená

2700-6500K s plně
barevnými stranami



-
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TEPLÉ AŽ 
STUDENÉ BÍLÉ 

SVĚTLO

BÍLÉ SVĚTLO

Informace

• 22W 2450lm, 32W 3800lm
• 20 000 hodin životnosti
• 430x23mm, 550x23mm
• Černá, Bílá
• 2700-6500k teplé až

studené bílé světlo

Technické speficikace

• Tenký a elegantní design vhodný pro moderní styl 
interiéru

• Užívejte si maximální flexibilitu díky volitelné teplotě a 
jasu

Využití

Super Slim

Super Slim - velké

Užijte si tu správnou atmosféru 
pro soustředění nebo relaxaci

• Cílová RSP: 43 cm: 109 EUR, 55 cm: 160 EUR
• Umístění: domov, domácí kancelář



-
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TEPLÉ AŽ 
STUDENÉ BÍLÉ 

SVĚTLO

BÍLÉ SVĚTLO

Informace

• 1000 lm SQ 12W Bílá, Černá
• 3400 lm SQ 36W Bílá, Černá
• 3400 lm RT 36W Bílá, Černá
• 20,000 hodin životnost
• 3 Velikosti: 300x300x42mm, 

600x600x42mm, 
300x1200x42mm

• 2700-6500K teplé až
studené bílé světlo

Technické speficikace

• Tenký a elegantní design vhodný pro moderní styl 
interiéru

• Maximální flexibilita díky volitelné teplotě a jasu

• Rovnoměrné světlo pro maximální pohodlí

• Snadná instalace – povrchová montáž

Využití

Panel

Stropní panel

Ta pravá atmosféra pro 
soustředění nebo relaxaci

• Cílová RSP: SQ 12W 75 EUR, SQ 36W, 119 EUR, RT 36W140 EUR
• Umístění: dům, domácí kancelář
• Uvedení: 2022 Září
• EAN1: 12W Bílá(8719514554894), 12W Černá(871951455491736W 

Bílá(8719514554856) 36W Černá(8719514554870)



- Internal
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16 MILIONŮ 
BAREV

TEPLÉ AŽ 
STUDENÉ BÍLÉ 

SVĚTLO

BAREVNÉ

• EU
• Umístění – Kuchyně, Obývací pokoj, Chodba, Předsíň
• ACP: 192 EUR (RGB 4spotový)/ 129 EUR(RGB 3spotový)
• EAN1: 8719514554511(3H Bílá)/ 8719514554535 (3H Černá)
• EAN1: 8719514554559(4H Bílá)/ 8719514554573 (4H Černá)

Informace

Technické speficikace

• Relaxujte - Užijte si pohodu po dlouhém a náročném dni.

• Rodinná sešlost - Vytvořte nezapomenutelnou atmosféru při 
rodinných oslavách.

• Zkrášlete svůj domov - Použijte dynamický režim Tropický západ 
slunce a oceán pro oživení vzpomínky na dovolenou. Použijte 
lesní nebo pastelové barvy k vytvoření klidného prostředí.

• Párty - Někdy chci trávit čas s hosty a chci vytvořit dokonalou 
společenskou atmosféru.

Benefity
Bodová světla

IMAGEO Oválná/
Čtvercová bodová 

světla

• Vyměnitelná PAR 16, 
GU10

• 2 200K – 6 500K + RGB
• Každá žárovka max. 5W 

345lm
• 15 000 hodin životnost
• 220-240V– 50/60Hz

• Oválná: φ210*123mm
• Čtvercová: 220*220*123 

mm
• Class I, IP 20, pro vnitřní 

použití

Užijte si tu správnou 
atmosféru pro soustředění 

nebo relaxaci

Zkrášlete svůj domov a 
vytvořte 

nezapomenutelnou 
atmosféru
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16 MILIONŮ
BAREV

TEPLÉ AŽ 
STUDENÉ BÍLÉ 

SVĚTLO

BAREVNÉ

• EU
• Umístění – Ložnice, Obývací pokoj, Chodba,

Předsíň
• Cílová RSP:  99 EUR
• EAN1：8719514554597 (Bílá) / 8719514554610 (Černá)

Informace

• Vyměnitelná PAR 16,
GU10

• 2 200K – 6 500K + RGB
• Každá žárovka

max.5W 345lm

• 15 000 hodin životnost
• 220-240V– 50/60Hz
• Velikost: 92*68*150mm
• Class I, IP 20, pro vnitřní

použití

Technické speficikace

Benefity
Nástěnná světla

Vnitřní Nástěnné světlo

"Up & Down nástěnné světlo"

Užijte si tu správnou 
atmosféru pro soustředění 

nebo relaxaci

Zkrášlete svůj domov a 
vytvořte 

nezapomenutelnou 
atmosféru

• Relaxujte - Užijte si pohodu po dlouhém a náročném dni.

• Rodinná sešlost - Vytvořte nezapomenutelnou atmosféru při 
rodinných oslavách

• Zkrášlete svůj domov - Použijte dynamický režim Tropický západ 
slunce a oceán pro oživení vzpomínky na dovolenou. Použijte 
lesní nebo pastelové barvy k vytvoření klidného prostředí.

• Párty - Někdy chci trávit čas s hosty a chci vytvořit dokonalou 
společenskou atmosféru.

hanz
Highlight
Předsíň

hanz
Highlight
Nemá IP, takže balkon asi ne
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16 MILIONŮ
BAREV

TEPLÉ AŽ 
STUDENÉ BÍLÉ 

SVĚTLO

BAREVNÉ

• Celosvětově
• Umístění – Obývací pokoj, jídelna,

ložnice
• Cílová RSP: 140 EUR
• EAN1: 8719514554375

Informace

• Široké napětí, 12W
• 1000lm
• 2 200K – 6 500K + RGB
• CRI 80
• 25 000 hodin

životnost

• IP 20, pro vnitřní užití
• Dvouzónové efekty
• Výška: 120 cm

Technické speficikace

Benefity

Přenosná světla

Stojací lampa Wiz 
Pole Floor light

OSVĚTLETE STĚNU 16 MILIONY 
BAREV

+

Užijte si tu správnou 
atmosféru pro soustředění 

nebo relaxaci

Zkrášlete svůj 
domov a vytvořte 
nezapomenutelno

u atmosféru

• Stojací lampa, která dokáže vytvořit unikátní atmosféru do

vašeho pokoje.

• Dvě možnosti umístění - vertikální i horizontální.

• Dvouzónové světelné efekty.
• Lze jei perfektně postavit do rohu, 16M barev a
přednastavené režimy WiZ se hodí pro doplnění atmosféry na
svátcích, večírcích a narozeninách a pro Obývací pokoj, ložnici,
pracovnu, jídelnu, kancelář, komerční prostory atd.
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Jana, 29, Praha, 
88m² 3kk

Jana používá lineární podlahové svítidlo pro efekt nabarvení celé stěny, 
aby vytvořila unikátní atmosféru podle denní doby.

Tomáš, 42, Žena + 2 
děti, satelit,  200m² 

rodinný dům

Tomáš má čas od času hosty na večeři a čas tráví doma sledováním 
televize, čtením knih na zahradě a koníčky. Vzhledem k tomu, že 

Tomův dům je velký, v každé místnosti je často tmavý kout, který by 
si přál osvětlit.

Habitual 
homemaker

Deco fan



-

Design



-

Tvar /

Trojúhelníkový tvar hlavy 
přizpůsobený lineárnímu 
krátkému designu 
svítidla. Trojúhelníkový 
tvar poskytuje maximální 
úhel osvětlení.



-

Detail / 

Základna kulatého typu pro 
maximální vyvážení hmotnosti a 
stabilitu svítidla.

Odejmutím základny můžete 
umístit svítidlo horizontálně 
(základna odstraněna z lišty). 
Trojúhelníkový lineární design 
usnadňuje horizontální umístění 
bez přetáčení.
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off
Vertikální horizontal

Světelný efekt /

Horizontální

Rozdíl mezi lineární stojací lampou a krátkou lineární 
vícesměrovou lampou:
Univerzální poloha je jedním z rozdílů této stojací lampy, která 
umožňuje vertikální i horizontální použití, tj. umístění vodorovně 
např za televizor nebo za pohovku pro vytvoření atmosféry. 
Lampa je vysoká 112 cm, což je více než dost k vytvožené 
unikátní atmosféry.
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16 MILIONŮ
BAREV

TEPLÉ AŽ 
STUDENÉ BÍLÉ 

SVĚTLO

BAREVNÁ

• Umístění – Obývací pokoj, ložnice, jídelna
• Cílová RSP: 55 EUR – Single pack (1 adaptér + 1 segment)
• Cílová RSP: 99 EUR – Dual pack (1 adaptér +2 segmetny

+ 2 konektory)
• EAN1: 8719514554153(EU Single)/ 8719514554177(EU Dual)
• EAN1: 8719514554191(UK Single)/ 8719514554214(UK Dual)

Informace 

• Široké napětí, 6W+6W
• 400lm+400lm
• 2 200K – 6 500K + RGB
• CRI 80
• 25 000 hodin životnost

• IP 20, pro vnitřní užití
• 280(300tbc) x 45 x 40 mm
• Délka adaptéru: 150 cm
• Délka konektoru: 8cm&150cm

Technické speficikace

Přenostná

WiZ linear bar light

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

+

Jeden segment: Užijte si tu 
správnou atmosféru pro 

soustředění nebo relaxaci

Dva segmenty: Zkrášlete 
svůj domov a vytvořte 

nezapomenutelnou 
atmosféru

• Ambientní osvětlení pro speciální místa ve vaší domácnosti
• Unikátní světelný efekt, který dodá atmosféru vašim policím a
knihovnám
• Namíchané barvy ze dvou lineárních segmentů vytvářejí
barevnou paletu a dodávají vašemu domovu nevšední atmosféru
• Maximální flexibilita díky přenositelnosti a všestrannému použití,
protože můžete umístit prakticky kamkoli

Benefity
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Jana, 29, Praha,
130m², dům

Jana umístila lineární svítidla do úzkých a těžce přístupných míst, jako 
je místo pod pohovkou a za postelí. Vytvořila tak zajímavý světelný 

efekt u jinak neviditelných míst.

Karolína, 24,
Praha,  35m² Garsonka

Karolína umístila lineární svítidla volně v prostoru jako dekorativní 
a zároveň funkční světelný prvek. Aby snížila únavu očí při práci na 

PC pak umístila svítidlo i za monitor.

Habitual 
homemaker 

Deco fan
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• Jako výhoda „lineárního“ + „štíhlého“ světelného
zdroje ve srovnání s přenosnou lampičkou se
lineární svítidlo dokáže vejít do malého úzkého
prostoru, např.  za pohovku.

Použití

Rozdíl mezi lineárním pozemním svítidlem a krátkým
lineárním vícesměrným svítidlem:

Univerzální poloha je jednou z předností tohoto 
svítidla, která umožňuje vertikální i horizontální 
použití, tj. umístění vodorovně na zadní stranu 
televizoru, za pohovku pro vytvoření atmosféry.



-

• Kompaktní a štíhlá 
velikost lineárního 
svítidla by umožnila 
umístit jej do úzkých 
tmavých prostor, tj. 
vložit do skříně pro 
efekt mytí stěny, 
osvětlit speciální roh, 
umístit vedle 
monitoru / TV, aby se 
snížilo oční bolesti a 
zlepšilo se prostředí.

Použití



-

Detail / 

Balení se dvěma segmenty : jeden adaptér + 
dva světelné segmenty + prodlužovací 
kabel ke spojení dvou segmentů
(8 cm pro polohu vedle sebe; 150cm pro 
umístění dál od sebe pro osvělení větší 
plochy)

Balení s jedním segmentem:  adaptér +
jeden světelný segment (30 cm)



-

Design / 

Jednoduchý 
trojúhelníkový tvar je 
velice stabilní. Elegantní 
a nenápadný design, 
který nechává vyniknout 
efekt světla před 
samotným svítidlem.



-

UI / 

Modrá tečka
(zap.vyp. Párování)

Vodící značky
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16 MILIONŮ
BAREV

TEPLÉ AŽ 
STUDENÉ BÍLÉ 

SVĚTLO

BAREVNÉ

• 12W 
• 400lm
• 2 200K – 6 500K + RGB
• CRI 80
• 25 000 hodin životnost
• Do zásuvky - 24V

• IP20, pouze pro vnitřní použití
• Včetně nabíjecí baterie
• Vydrží 1 hodinu v denním 

režimu a až 10 hodin v 
nočním

• Fyzické tlačítko pro ušetření 
baterie

Technické speficikace

Přenosné

Lampička Wiz mobile 
portable lamp

OSVĚTLETE COKOLI, KDEKOLI

Informace

• Celosvětově
• Umístění – Obývací pokoj, ložnice, jídelna, zahrada
• Target RSP: 99 EUR
• EAN1: 8719514554412(EU)/8719514554436(UK)

+

Benefity

• Přenosný design a integrovaná baterie
• Unikátní světelné efekty díky dvouzónovému designu Ideální
pro:
• Setkání s rodinou a přáteli doma i mimo něj. Jako stolní
lampička při večeři. Umí vytvořit i atmosféru během filmu;
• Při stanování, grilování, venkovnímu posezení či čtení knih
• Přenosná lampička umí fungovat v dynamickém režimu
osvětlení
• Dodejte atmosféru každodenním činnostem, jako je cvičení
jógy, čtení knih a hraní si s dětmi

Získejte tu správnou 
atmosféru při venkovní 

večeři

Dokonalá atmosféra pro 
relaxaci ve vaně
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Jana, 29,
město, 88m² 

malý byt

Jana miluje efekt svíčky a 
využívá jej často když večeří. 
Lampičku si bere všude s 

sebou.  V obývacím pokoji umí 
snadno vytvořit příjemnou 

atmosféru při setkání s přáteli.

Tomáš, 42, Žena + 2 děti

satelit,  200m²
dům

Tomáš má čas od času návštěvy, 
tráví čas u televize, čtením knih, 
posezením na zahradě a svými 

koníčky v dílně. Vždy ho s sebou 
doprovází lampička WiZ.

Jonáš, 32
Město, 88m²

garsonka

Jonáš je Youtuber a zajímá se o 
technologie. Ambientní osvětlení 

je pro jeho práci i osobní život 
velmi důležité.

Karolína, 24
Město, 70m²

Studio

Ráda čte knihy a relaxuje. Světlo 
lampičky ji pomáhá při všech 
činnostech, které doma dělá.

HB&DF



-

Design/Detail 

Jemně zaoblený tvar 
dodává lampičce 
eleganci. Záměrně je pro 
produkt použita bílá 
barva, která dává větší 
důraz na samotné světlo.

Rukojeť je z pevné gumy 
ve světle šedém 
provedení doplněná o 
metalické úchytky.



-

Design/UI ovládacího 
panelu 

Rozvržení ovládacích prvků: 

Tlačítko M  (4 přednastavitelné scény)

Slider
(slider pro změnu jasu)

Modrá tečka 
(zap. /vyp. /  párování)
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Zapnout, Vypnout, Změnit jas
• Dodatečná funkce "Dlouhý stisk" v roce 2023 (žádná změna v

hardwaru)
• Podložka na stěnu s 3M páskou / připevnění na magnetický

povrch
• Wi-Fi ovládání, kompatibilní se všemi světly WiZ
• Vyžaduje 2xAAA alkalické baterie
• Výdrž baterie - 1 rok
• Dosah 15 metrů
• IP20,pouze pro domácí použití

Technické speficikace

Přenosné tlačítko
SNADNÉ A BEZDRÁTOVÉ 

OVLÁDÁNÍ VAŠICH 
CHYTRÝCH SVĚTEL

Přenosné tlačítko

.

Informace

• Umístění – Obývací pokoj, Jídelna, Kuchyně, Ložnice
• Cílová RSP:  38 EUR
• EAN1: 8719514554795

Benefity
• Používejte jako nástěnný vypínač, nebo ho volně položte 

například na stůl

• Ovládejte svá světla rychleji než přes aplikaci nebo 
hlasovými povely

• Rozdíl oproti WiZ click:
• Přenosné tlačítko má 4 nastavení: Zapnuto, Vypnuto, 

zvýšení a snížení jasu
• Wiz Click má jen 2 možnosti nastavení: Předvolba 1 a  2

• Snadné upevnění na zeď pomocí 3M pásky nebo 
kovovém povrchu díky magnetu

2 TLAČÍTKA

Krátký stisk: ON
Dlouhé stisknutí: ZVÝŠENÍ JASU

Krátký stisk: OFF
Dlouhé stisknutí: SNÍŽENÍ JASU
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magnet 3M




