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Lighting

LUMI LIGHTING

Ánh sáng đánh thức giác quan

Với Lumi, mỗi thiết kế đèn thông minh không chỉ là kỹ thuật tạo ra ánh sáng mà còn là câu chuyện
của cảm xúc, là hành trình thấu cảm chính mình qua cách bạn thiết kế không gian ánh sáng.
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Ánh sáng tự nhiên, khởi nguyên sự sống
Ánh sáng ươm mầm và tái tạo sự sống, hơn nữa còn kích thích sự sáng tạo ở mỗi người.
Đây cũng chính là cảm hứng giúp Lumi tạo ra những thiết kế đèn tâm huyết và đầy giá trị
cho người sử dụng.
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Lumi Smart Lighting
kiến tạo dấu ấn cho mỗi không gian
Mỗi thiết kế chiếu sáng của Lumi đều được phát triển từ nguyên lý chiếu sáng tự nhiên
- lấy con người làm trung tâm. Đồng thời điểm nhấn về độ hoàn thiện sản phẩm, sự
linh hoạt về công năng sử dụng chính là chất xúc tác khiến cảm xúc thêm thăng hoa,
dấu ấn cá nhân thêm phần đậm nét.
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BỘ SƯU TẬP

Lumi Lighting

Đèn Mini spotlight 6w

Màu Gold

Màu Gold

Màu Rose Gold

Màu Champagne

Màu Champagne

Màu Champagne

Đèn Mini spotlight 10w

Đèn gắn tường

Màu Gold

Màu Rose Gold

Màu Gold

Màu Champagne

Màu Champagne

Màu Champagne

Mini Spotlight xoay góc
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Đèn thả

Công tắc cảnh
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Thiết kế tinh tế, hiện đại
bền bỉ vượt thời gian

Mỗi thiết kế Lumi Smart Lighting đều được chăm chút tỉ mỉ đến
từng chi tiết. Vật liệu như hợp kim nhôm và hợp kim đồng, kết hợp
công nghệ anode, mạ cao cấp giúp các thiết kế đèn Lumi Smart
Lighting phù hợp với không gian từ sang trọng đến tối giản.
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Ánh sáng tạo cảm xúc
gia vị tạo điểm nhấn

Các sản phẩm trong bộ sưu tập Lumi Smart Lighting đều
mang đến chất lượng ánh sáng lý tưởng với chỉ số hoàn màu
CRI cao (Color Rendering Index). Đồng thời, ánh sáng với nhiệt
độ màu thay đổi linh hoạt có thể tạo điểm nhấn và chiều sâu
cho mỗi không gian sống, mang lại cảm xúc chân thật trong
mỗi khoảnh khắc.
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Điều khiển dễ dàng

Với bộ sưu tập Lumi Smart Lighting lần này, khách hàng có đầy đủ
lựa chọn cho toàn bộ nhu cầu chiếu sáng trong không gian sống.
Đặc biệt, các sản phẩm được tích hợp chức năng cảm biến tiệm
cận giúp điều khiển thiết bị bằng cử chỉ dễ dàng. Gia chủ cũng có
thể tuỳ chỉnh kịch bản chiếu sáng theo nhu cầu nhờ công tắc cảnh,
smartphone hoặc giọng nói.

13

14

Kịch bản chiếu sáng đa dạng,
mảnh ghép trong hệ sinh thái
Smarthome

Khách hàng có thể sử dụng Lumi Smart Lighting như đèn chiếu sáng
đơn lẻ hoặc một phần trong hệ thống các nhóm đèn để tạo ra những
kịch bản chiếu sáng khác nhau. Bộ sưu tập Lumi Smart Lighting là một
mảnh ghép giúp trải nghiệm ngôi nhà thông minh trọn vẹn cảm xúc.

Kịch bản chiếu sáng cho ngày làm việc tập trung, hiệu quả
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Kịch bản chiếu sáng cho phút giây thư giãn thảnh thơi

Kịch bản chiếu sáng thúc đẩy phục hồi sức khỏe
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2700K

5000K

Tuỳ chỉnh nhiệt độ màu với triết lý chiếu sáng thông minh
Nhờ ứng dụng công nghệ chiếu sáng lấy con người làm trung tâm, Lumi Smart Lighting cân bằng lại nhịp sinh học của
cơ thể, tự điều chỉnh để giúp con người làm việc hiệu quả hơn hoặc thư giãn và tận hưởng cảm xúc thăng hoa hơn.
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Đèn Mini spotlight 6w

Đèn Mini spotlight 6w Gold

Đèn Mini spotlight 6w Champagne

Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: LM-MSL - 6W

Mini spotlight sở hữu thiết kế hiện đại, nhỏ gọn tinh tế, đạt đến

Góc chiếu: 17º/ 25º

Truyền thông: Bluetooth Mesh

Chiều cao: 65 mm

Nhiệt độ màu: 2700K – 4500K

Đường kính viền: 45 mm

CRI: >91

Lỗ khoét: 38 mm

thẩm mỹ hoàn hảo nhờ chất liệu vỏ nhôm nguyên khối cao cấp.
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02
Đèn Mini spotlight 10w

Đèn Mini spotlight 10w Champagne

Đèn Mini spotlight 10w Gold

Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: LM-MSL - 6W
Mini spotlight sở hữu thiết kế hiện đại, nhỏ gọn tinh tế,
đạt đến thẩm mỹ hoàn hảo nhờ chất liệu vỏ nhôm nguyên khối cao cấp.
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Góc chiếu: 17º/ 25º

Truyền thông: Bluetooth Mesh

Chiều cao: 65 mm

Nhiệt độ màu: 2700K – 4500K

Đường kính viền: 45 mm

CRI: >91

Lỗ khoét: 38 mm
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Đèn gắn tường
Dù cần một thiết kế trang trí hay thiết kế chiếu

Thiết kế tuân theo chuẩn tỉ lệ vàng, ánh sáng tinh tế

sáng, đèn gắn tường Lumi Lighting là lựa chọn

Cảm biến tiệm cận, tiện lợi điều khiển

không thể bỏ qua. Sản phẩm là sự kết hợp 3

Góc quay lên tới 180 độ linh động chiếu sáng

trong 1 đầy ấn tượng:

Màu Rose Gold

Màu Rose Gold

Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: LM-WF - 10W
Góc chiếu: Up/Down 60º
Truyền thông: Bluetooth Mesh

Nhiệt độ màu: 2700K – 5000K
CRI: >97
Màu sắc: Champagne/Rose Gold

Điều khiển tiệm cận: 100 mm
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Thêm chút gia vị cho không gian bằng mini spotlight xoay
góc, bạn có thể sử dụng cho góc chiếu tranh, góc decor

Mini Spotlight xoay góc

tại phòng khách, phòng ngủ. Biết đâu bạn sẽ tìm được
cảm hứng sáng tạo, lấy lại cân bằng trước những bộn bề
của cuộc sống.

Đèn Mini spotlight xoay góc Gold

Đèn Mini spotlight xoay góc Champagne

Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm:
Góc chiếu: 40º
Lỗ khoét: 50 mm
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Nhiệt độ màu: 2700K – 4500K
CRI: >91
Màu sắc: Champagne/Gold
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05
Đèn thả

Đèn thả màu Champagne

Đèn thả màu Champagne

Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: LM-PF - 10W
Góc chiếu: 60º
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Điều khiển tiệm cận: 100 mm
Dễ dàng tuỳ chỉnh độ cao đèn
Nhiệt độ màu: 2700K – 5000K

Đèn thả Lumi Smart Lighting lấy cảm hứng từ ánh sáng dịu dàng
của mặt trăng. Không đơn thuần là một sáng tạo trong trang trí,

CRI: >97

sản phẩm nâng tầm trải nghiệm của những chủ nhân hiện đại với

Màu sắc: Champagne/Rose Gold

tính tiện nghi khi có thể tuỳ chỉnh độ cao đèn, điều khiển không
chạm bằng cảm ứng tiệm cận hay linh hoạt thay đổi nhiệt độ màu
với smartphone.
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Công tắc cảnh

Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: LM-SR/B
Truyền thông: Bluetooth Mesh
5 nút/thiết bị
Pin sạc: Li-ion 450 mAh
Cổng sạc: USB type C (tối đa 5V DC)

29

30

CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG LUMI SMART LIGHTING
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Showroom nội thất cao cấp Anh Đoàn

Biệt thự ven hồ tại Lideco

Siêu biệt thự văn phòng tại Linh Đàm

Căn hộ trải nghiệm tại Vietbuild Hà Nội
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