
Kompaktne disain
Looge värviline nutika valguse voog valge Play valgusti elegantse

disainiga. Selle Play valgusti kaksikpakk sisaldab kahte valgustulpa

ja toiteallikat kuni kolmele valgustile. Valgustulbad võib panna

püsti, pikali või kaasasolevate detailide abil kinnitada teleri

tagumisele poolele.

Täielik juhtimine nutiseadmest Hue sillaga

• Täielik juhtimine nutiseadmest Hue sillaga

Kompaktne disain, täisvalguse kogemus

• Paigaldage teleri taha

• Looge sooja valge kuni külma päevavalguse abil meeleolu

• Võimendage oma meelelahutust nutika valgustusega

• Juhtige nii, nagu soovite

• Paigaldage Hue Play kuhu soovite

• Kujundage nutikate meeleoluvalgustitega

• Ühendage kolm Hue Play valgustit ühe pistikupesaga

Play valgusti
kaksikpakk

Hue White and color
ambiance

Kaksikpakk

Integreeritud LED

Valge

Nutikas juhtimine Hue

Bridge'iga*
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Esiletõstetud tooted
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Täielik juhtimine Hue sillaga

Ühendage oma Philips Hue tuled
sillaga, et kasutada süsteemi lõputuid
võimalusi.

Paigaldage teleri taha

Paigaldage Philips Hue Play nutikas
valgusti teleri taha, kasutades
kaasasolevaid klambreid ja
kahepoolset teipi, et luua hetkega ilus
taustavalgustus vabalt valitud
värvitoonis.

Looge oma meeleolu

Seadistage iga hetke jaoks õige
valgustus ja kaunistage oma kodu
valge valgusega, mida saab reguleerida
soojast kuni külma toonini. Nautige
kogu aasta vältel erinevaid stiile, olgu
selleks kevadtuult meenutav karge
valge valgus, suvepäikeseline soe valge
valgus või talve meenutav jääkülm
päevavalgus. Selle funktsiooni jaoks on
vajalik ühendus Philips Hue sillaga.

Võimendage oma meelelahutust

Elage end filmi, mängu või muusikasse
maagilise valguse abil veelgi rohkem
sisse. Valikus on miljonid värvid ja
lugematu arv valgustusvalikuid, mis
võimaldavad muuta iga elutoa
erakinoks – vaja läheb vaid popkorni!

Juhtige nii, nagu soovite

Ühendage oma Philips Hue valgustid
sillaga ja avastage piiritud võimalused.
Juhtige valgusteid Philips Hue
rakenduse abil oma nutitelefonist või
tahvelarvutist või lisage süsteemile
lüliteid valgustite juhtimiseks. Seadke
taimereid, teavitusi, alarme ja muud, et
nautida täielikku Philips Hue elamust.
Philips Hue töötab isegi Amazon Alexa,
Apple Homekiti ja Google Home’iga, et
saaksite valgusteid oma häälega
juhtida.

Paigaldage Hue Play kuhu soovite

Philips Hue Play valgusti saab
paigaldada seinale või telerile, asetada
pikali igale pinnale või panna püsti
seisma. Mitmekülgne nutikas valgusti,
mis sobib ideaalseks
aktsentvalgustuseks igasse elutuppa,
meelelahutusruumi või meediaruumi.

Kujundage nutikate valgustitega

Muutke oma kodu atmosfääri vaid
nupuvajutusega. Kasutage üle 16
miljoni värvi ja 50 000 valge valguse
tooni külmast jahedani, et luua erilisi
hetki, peo meeleolu või lihtsalt õhtuks
hoog maha võtta.

Ühendage kolm Hue Play valgustit

Hue Play ei tekita teie teleri taha
kaablipundart ega hõiva liiga palju
pistikupesi – saate ühendada kolm
Hue Play valgustit sama toiteallikaga,
mis jätab piisavalt ruumi kõigile teistele
seadmetele.
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Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: valge

• Materjal: sünteetiline

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Elu- ja magamistuba

• Stiliseerige: Ilmekas

• EyeComfort: Jah

Toote mõõtmed ja kaal

• Juhtme pikkus: 2 m

• Kõrgus: 3,6 cm

• Pikkus: 25,3 cm

• Kaal pakendita: 0,710 kg

• Laius: 4,4 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)

• Valgusallikas, mille valgusvoog
võrdub tavalambiga võimsusega: 42
W

• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
530 lm

• Valguse värv: 2000–6500 Hue White
Color Ambiance

• Toiteallikas: 50–60 Hz

• Hämardatav valgusti: Jah

• LED: Jah

• Sisseehitatud LED: Jah

• IP-kood: IP20

• Kaitseklass: III – turvaline, eriti madal
pinge

• Juhtimisseadmestiku asendatavus:
Juhtimisseadmestikku saab asendada
lõppkasutaja

• Valgusallika asendatavus:
Mitteasendatav LED-valgusallikas

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718696170793

• Kaal pakendita: 0,766 kg

• Brutokaal: 1,103 kg

• Kõrgus: 100,000 mm

• Pikkus: 292,000 mm

• Laius: 209,000 mm

• Materjali number (12NC):
915005734601

78202/31/P7

Väljalaske kuupäev:
2022-01-19
Versioon: 0.1394

© 2022 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et
siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis
on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei
ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või
lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti.
Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud
kaubamärgid.

www.lighting.philips.com


