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2022WIZJA

Witamy w świecie, 
w którym światło 
łączy się 
z technologią 
dostarczając 
bezgranicznych 
wrażeń
Pomysł i wizja Twinkly zrodziły się z możliwości wykorzystania 

najnowszych technologii cyfrowych w dziedzinie oświetlenia, 

do opracowania nowych produktów gotowych na rewolucję 

Internetu Rzeczy, przeznaczonych zarówno do użytku 

konsumenckiego jak i profesjonalnego.



WPROWADZENIE

Kompleksowy sposób 
na niesamowite 
aranżacje świetlne

Twinkly to inteligentny system oświetlenia do wszechstronnego 

zastosowania, od lampek choinkowych po oświetlenie całego 

miasta. Twinkly łączy w sobie najlepszy w swojej klasie sprzęt 

i autorskie oprogramowanie, umożliwiając projektowanie i obsługę 

wspaniałych aranżacji świetlnych ograniczonych jedynie wyobraźnią.

Naszą misją jest umożliwienie każdemu łatwego tworzenia małych 

i dużych instalacji oraz zarządzania nimi przy minimalnej wiedzy 

technicznej.

W tym celu opracowaliśmy pełny ekosystem obejmujący nasze 

renomowane diody LED, kontrolery oraz aplikacje mobilne 

i internetowe, które zapewniają bezproblemową obsługę i pełną 

kontrolę nad tworzeniem i prowadzeniem projektu.
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WPROWADZENIE

Nasze własne 
diody LED
Każda dioda LED Twinkly może obsłużyć 16 milionów kolorów. Albo 16 

milionów odcieni bieli. Lub też wszystkie z nich.

RGB

czerwony, zielony, niebieski

- system idealny do wielokolorowych efektów

AWW
bursztyn, ciepła biel, zimna biel

- system najlepiej pasujący do klasycznych i jasnych aranżacji

RGB+W

czerwony, zielony, niebieski + ciepła biel

- system dający wszystkie kolory, o jakich tylko marzysz
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Kilka patentów zostało 

zgłoszonych i przyznanych w celu 

ochrony rezultatów inwestycji 

Twinkly w badania i rozwój.

TECHNOLOGIA

Mapowalne 
piksele LED
Magiczne animacje 3D wyświetlane 
na dekoracji. 
Jak filmy na ekranie TV

Możesz łatwo i szybko uzyskać niesamowite 

rezultaty – aplikacja Twinkly precyzyjnie 

mapuje pozycję każdej diody LED w przestrzeni 

3D przy użyciu aparatu smartfona 

umożliwiając tworzenie dowolnych kształtów 

i nakładanie wspaniałych efektów 

z dokładnością co do piksela.
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TECHNOLOGIA

Widok 3D
Wystarczy zeskanować dekorację. 
Twinkly zajmie się resztą

Heurystyczna funkcja mapowania Computer 

Vision skanuje dekorację i tworzy prawdziwy 

wirtualny schemat, który umożliwia 

precyzyjne sterowanie jednocześnie całą 

grupą lampek. Dzięki szybkiej sekwencji 

zakodowanych błysków światła aplikacja jest 

w stanie określić położenie i odpowiedni kod 

identyfikacyjny każdej pojedynczej diody LED.

Zaawansowany algorytm rekonstrukcji łączy 

widoki pod różnymi kątami i w kilka sekund 

tworzy jeden idealny model 3D.
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FUNKCJE

Efekty
Wybierz z galerii.
Pobierz nowe

Nasza nowa galeria efektów jest teraz 

znacznie lepsza, a to za sprawą dodania 

wielu efektów na każdy gust, tagów 

odpowiadających różnym wymaganiom 

i łatwo dostępnej siatki efektów.

Chcesz więcej? Przejdź do internetowego 

albumu, który jest stale wzbogacany 

o nowe efekty do pobrania.

Wspaniałych efektów nigdy za wiele.
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FUNKCJE

Kreator
Moc tworzenia w Twoich rękach

FX Wizard to proste narzędzie o wyjątkowych 

możliwościach, dzięki któremu każdy stworzy 

niesamowite efekty w ciągu kilku sekund. 

Użytkownik ma możliwość wybierania, 

dostosowywania i mieszania różnych wzorów 

z łatwością tworząc unikalne kompozycje 

za pomocą intuicyjnych gestów.

Zmniejsz, powiększ, obróć i już! 

Masz swój nowy, zupełnie własny i profesjonalny 

efekt!

Wzór Kolory Regulacja

Intensywność Prędkość Kierunek
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FUNKCJE

Muzyka
Kolejna rewolucyjna technologia 
nadająca kolor i kształt każdemu 
brzmieniu

Twinkly Music w połączeniu z zestawem 

lampek Twinkly oferuje znacznie więcej 

niż tylko wrażenia muzyczne 

– jego najnowocześniejsze algorytmy

dekodują dowolne źródło dźwięku (czy to

tradycyjne kolędy, czy muzykę taneczną)

w czasie rzeczywistym, określając

odpowiednie elementy muzyczne w celu

stworzenia audiowizualnych aranżacji.
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ROZWIĄZANIA

Twinkly 
dla każdego 
projektu

Nieważne, jak dużą (czy małą) aranżację 
masz w planach - z Twinkly sprawisz, 
że będzie lśnić

Pojedynczy kontroler Twinkly może obsługiwać 

do 60 tys. diod LED. Dodatkowo pozwala na 

łączenie produktów z linii Professional i 

Consumer w celu tworzenia niestandardowych 

instalacji oświetleniowych - od witryn 

sklepowych, przez całe fasady budynków po sale 

weselne i instalacje artystyczne, zarówno w 

pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
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ROZWIĄZANIA

SPI Ethernet

Power Line Ethernet

Power Line Wi-Fi

SPI Wi-Fi

Connection Hub

4G Router

Music Player

Adresowalne diody LED

System 
Twinkly
Sprzęt

Adresowalne diody LED

Diody LED Twinkly mogą być sterowane 

indywidualnie i zmieniać kolor i jasność 

w czasie rzeczywistym.

Kontrolery 

Wykonują wszelkie obliczenia i zawierają 

elementy sterowania niezbędne 

do obsługi aranżacji. Są urządzeniami 

komunikacyjnymi, które łączą lampki 

z aplikacją.

Akcesoria

Linia akcesoriów Pro umożliwia obsługę 

większych instalacji i sterowanie nimi 

z dowolnego miejsca, zarówno lokalnie, 

jak i zdalnie.
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ROZWIĄZANIA

System 
Twinkly
Oprogramowanie

Aplikacja mobilna

Jedyne narzędzie, jakiego potrzebujesz 

do lokalnego skonfigurowania swojej 

aranżacji z jednym lub kilkoma 

kontrolerami.

Konsola w chmurze

Pozwala na zdalne sterowanie jedną 

lub kilkoma instalacjami z dowolnego 

miejsca przy użyciu zaawansowanych 

funkcji (wymaga jedynie połączenia 

z internetem.
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PROCES

Dekoracja w stylu 
Twinkly
Twinkly jest pełen innowacji technologicznych, 
które nadają tradycyjnym procesom nowy kształt

Tradycyjne profesjonalne instalacje wymagają długotrwałych 

procesów i ciągłej koordynacji między specjalistami z różnych 

dziedzin, co przekłada się na wysokie koszty sprzętu, 

oprogramowania i instalacji.  

Twinkly zastępuje to wszystko prostym, intuicyjnym 

i skalowalnym procesem dającym nieograniczone możliwości 

twórcze.

INSTALACJA

Prosta, łatwa 

i bezproblemowa łączność

KONFIGURACJA 

Interaktywność między 

sprzętem a oprogramowaniem

PERSONALIZACJA 

Ekspresja, kreacja 

i wizualizacja

ROZRYWKA

Zupełnie nowy poziom 

dekoracji świetlnych

PEŁNA KONTROLA

Nad sterowaniem aranżacją
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PROCES

Instalacja
Prosta, łatwa i bezproblemowa łączność

Brak ingerencji technicznej
Wszystkie nasze urządzenia mają 

stopień ochrony IP65 i są wyposażone 

w złącza zasilania i porty Ethernet, dzięki 

czemu nie wymagają żadnego 

dodatkowego sprzętu – są gotowe 

do użycia po wyjęciu z pudełka.

Brak stałych schematów 
oświetlenia

Nie trzeba projektować wykresów 

macierzowych z wstępnie ustalonymi 

pozycjami diod – można po prostu 

zainstalować lampki w dowolny sposób, 

a aplikacja Twinkly zajmie się resztą, 

rozpoznając położenie każdej diody 

w ciągu kilku sekund.

Brak schematów elektrycznych
Nie musisz projektować schematów 

elektrycznych ani umieszczać urządzeń 

elektrycznych w określony sposób 

- elastyczny system Twinkly zajmie

się wszystkim.

Łatwa wymiana
Każdy kontroler można łatwo wymienić 

bez konieczności ponownej 

konfiguracji instalacji: wszystkie dane 

są zapisywane w chmurze, 

a nie na fizycznym urządzeniu.
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PROCES

Konfiguracja
Interaktywność między sprzętem i oprogramowaniem

Konfiguruj
Z łatwością skonfiguruj swoje urządzenia 

i podłączone oświetlenie, korzystając 

ze zautomatyzowanej procedury 

w aplikacji Twinkly.

Sync

Join

Scene

create group

Ustawiaj
W aplikacji Twinkly możesz wirtualnie 

grupować swoje urządzenia, tworząc 

jeden lub więcej obiektów i wybierać 

spośród różnych opcji zgodnie 

ze swoimi indywidualnymi potrzebami.

Mapowanie 3D
Jeśli mapowany obiekt jest trójwymiarowy 

lub nie mieści się w kadrze aparatu, system 

prowadzi użytkownika krok po kroku 

przez procedurę tworzenia dokładnej mapy.

W ROZWOJU

Mapuj dronem
Pozwala na zeskanowanie diod LED 

na wysokości lub w miejscach, 

do których można dotrzeć tylko 

za pomocą podnośników.

TYLKO TWINKLY PRO
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PROCES

Personalizacja
Ekspresja, kreacja i wizualizacja

Baw się
Wybierz jeden z szerokiej gamy efektów 

dostępnych w galerii Twinkly App, każdy 

z własnym zestawem parametrów, 

które można dostosować.

WIDTH

SPEED

CANCEL

SAVE

Edytuj
Każdy efekt można łatwo 

personalizować, zmieniając 

prędkość, kolory i inne kluczowe 

parametry animacji.

3

+

1

2

FX WIZARD

+

1

2

FX WIZARD

+

1

FX WIZARD

Twórz
Nowy kreator w aplikacji Twinkly 

pozwala na łatwe projektowanie 

niesamowitych efektów i daje 

możliwość pełnej edycji.

Importuj
Prześlij zawartość wideo lub obraz 

z urządzenia, a Twinkly Pro Cloud 

Console automatycznie dostosuje 

ją do układu Twojej instalacji.
TYLKO TWINKLY PRO
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PROCES

Sterowanie
Przejmij władzę nad swoją dekoracją

Konto
Wszystkie dane są synchronizowane 

z chmury, dostęp do instalacji 

w dowolnym czasie, w dowolnym 

miejscu i na dowolnym urządzeniu.

Steruj zdalnie
Dzięki konsoli Twinkly Pro Cloud 

Console możesz kontrolować swoje 

obiekty, gdziekolwiek jesteś, o ile są 

podłączone do Internetu.
TYLKO TWINKLY PRO

Synchronizuj
Możesz wirtualnie grupować i sterować 

wszystkimi swoimi instalacjami, nawet 

jeśli znajdują się w różnych miejscach.
TYLKO TWINKLY PRO

Harmonogram
Nie martw się o pamiętanie, kiedy zmieniać 

lub odtwarzać efekty: dzięki funkcji 

harmonogramu/listy odtwarzania możesz 

ustawić efekty tak, aby były odtwarzane, 

kiedy tylko zechcesz.
TYLKO TWINKLY PRO
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PROCES

Rozrywka
Zupełnie nowy poziom dekoracji świetlnych

Integracja z innymi urządzeniami
Możesz wybrać efekt z listy odtwarzania 

poprzez interfejs ethernetowy za pomocą 

własnego systemu sterowania w czasie 

rzeczywistym.
TYLKO TWINKLY PRO

Razer Chroma™

Razer Chroma™ RGB i Twinkly 

wkraczają do świata gier wideo 

z reaktywnym oświetleniem, które 

wypełni kolorem każde zwycięskie 

zagranie.
TYLKO TWINKLY & TWINKLY PLUS

Twinkly Music
Klucz Twinkly Music to urządzenie zasilane 

przez USB, które umożliwia wszystkim 

kontrolerom Wi-Fi Twinkly tworzenie 

niesamowitych efektów zsynchronizowanych 

z odtwarzaną muzyką.

TYLKO TWINKLY & TWINKLY PLUS

ROUTER

NOWOŚĆ

Music Player
Za pomocą konsoli Twinkly Pro Cloud 

Console można importować materiały 

audio i wideo: kontrolery zsynchronizują 

wtedy efekty świetlne i dźwiękowe 

na dekoracjach.
TYLKO TWINKLY PRO
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