
Lihtne nutikas valgustus
Sujuva toonivahetusega tehnoloogia ja paindliku kujundusega

Philips Hue gradient lightstrip pakub võimsat värvilist valgussegu

teie kodus igasse ruumi.

Lihtne nutikas valgustus

• Juhtige Bluetoothi rakenduse abil korraga kuni 10 valgustit

• Juhtige valgusteid oma häälega*

• Looge värvilise nutivalgusega isikupärastatud kogemus

• Looge valge sooja kuni külma valguse abil õige meeleolu

• Avage Hue Bridge'iga täielik nutika valguse funktsioonide valik

• Segage sujuvalt värve

• Painutage, lõigake või pikendage

• Pikendatav kuni 10 meetrini

• Dünaamilised valgusstseenid

Gradient lightstrip,
2 meetrit

Hue White and color
ambiance

Integreeritud LED

Bluetoothi kaudu juhtimine

rakenduse abil

Juhtige rakenduse või häälega*

Lisafunktsioonide avamiseks

lisage Hue Bridge
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Esiletõstetud tooted
Juhtige Bluetoothi rakenduse abil
korraga kuni 10 valgustit

Hue Bluetoothi rakenduse abil saate
juhtida Hue nutikaid valgusteid oma
kodu ühes toas. Lisage kuni 10 nutikat
valgustit ja juhtige neid kõigest
näpuliigutusega oma mobiilseadmes.

Juhtige valgusteid oma häälega*

Philips Hue töötab Amazon Alexa ja
Google Assistantiga, kui on ühendatud
ühilduva Google Nesti või Amazon
Echo seadmega. Lihtsad häälkäsklused
võimaldavad teil juhtida toas nii mitut
valgustit kui ka ainult ühte lampi.

Looge värvilise nutivalgusega
isikupärastatud kogemus

Kujundage oma kodu ümber üle 16
miljoni värviga, luues kiiresti õige
õhkkonna mis tahes sündmusele. Ühe
näpuliigutusega saate luua piduliku
meeleolu peo jaoks, kujundada oma
elutoa ümber kinosaaliks, täiustada
oma kodu sisekujundust
värviaktsentidega ja palju muud.

Looge valge sooja kuni külma valguse
abil õige meeleolu

Need pirnid ja valgustid pakuvad valge
valguse erinevaid toone külmast
soojani. Täieliku
hämardamisvõimalusega eredate kuni
nõrga eredusega öövalgustite abil
saate häälestada oma valgustuse
täiuslikule toonile ja eredusele, mis
sobitub teie igapäevavajadustega.

Avage Hue Bridge'iga täielik nutika
valguse funktsioonide valik

Lisage Hue sild (müüakse eraldi) oma
nutikatele valgustitele, et kogeda
Philips Hue täielikku funktsioonide
valikut. Hue silla abil saate oma kodus
kontrollida kuni 50 nutikat valgustit.
Looge režiime, et automatiseerida kogu
oma nutika kodu valgustuse seadistus.
Juhtige oma valgusteid liikvel olles või
lisage tarvikuid, nagu liikumisandurid ja
nutikad lülitid.

Segage sujuvalt värve

Segage sujuvalt kokku mitu valgusvärvi
samaaegselt ühes LED-ribavalgustis.
Värvid segunevad loomulikult,
tekitades valgust heites ainulaadse
efekti.
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Painutage, lõigake või pikendage

Üleni painduvat gradient lightstripi
saate painutada, et see järgiks teie
ruumi vorme. Suuremate pindade jaoks
lisage gradient lightstripi pikendus või
väiksema ruumi korral lõigake
ribavalgusti lühemaks vastavalt
vajadusele.

Pikendatav kuni 32 meetrini

Pikendage Philips Hue gradient
lightstripi 1-meetriliste pikendustega
kuni 10 meetrini. Katke suuremad alad
värvilise ja ühtlase valgusseguga,
näiteks laereljeef kogu ruumi ulatuses
või voodialune.

Dünaamilised valgusstseenid

Võimendage eriliste hetkede õhkkonda
elava valgusega. Kasutage dünaamilisi
stseene, et luua täiuslik meeleolu igas
olukorras.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: valge

• Materjal: silikoon

Keskkonnahoidlik

• Õhuniiskus töökeskkonnas: 5%
<H<95% (mittekondenseeruv)

• Töötemperatuur: –20 °C...45 °C

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Värvimuutev (LED): Jah

• Hämardatav: Jah

• Hämardatav Hue rakenduse ja
lülitiga: Jah

• Integreeritud LED: Jah

Garantii

• 2 aastat: Jah

Lightstrip

• Värvustemperatuur: 2000-6500 K

• Lõigatavus: Jah

• Pikendatavus: Jah

• Sisendpinge: 220V-240V

• Aktiivvõimsus: 20 W

Võimsustarve

• Aktiivvõimsus: 20 W

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 0,55 cm

• Pikkus: 200 cm

• Laius: 1,45 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)

• Tööiga: 25000h

• IP-kood: IP20

• Valgusvoog luumenites 2700 K juures
(valmisseadistus): 1 600 lm

• Valgusvoog luumenites 4000 K
juures: 1 800 lm

• Juhtimisseadmestiku asendatavus:
Juhtimisseadmestikku saab asendada
lõppkasutaja

• Valgusallika asendatavus: LED-
valgusallika saab asendada
professionaal

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514339965

• Kaal pakendita: 0,420 kg

• Brutokaal: 0,590 kg

• Kõrgus: 72,000 mm

• Pikkus: 140,000 mm

• Laius: 219,000 mm

• Materjali number (12NC):
929002994901
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