
Lihtne nutikas valgustus
Nautige õrna kuma musta laevalgustiga Philips Hue White

ambiance Being. Õhukesed alumiiniumrõngad heidavad sooja kuni

külma valget valgust kolme suunda. Juhtige valgustust hetkega

kaasasoleva Hue hämarduslüliti või Bluetoothi abil. Kasutage

rohkemaid nutika valgustuse funktsioone Hue Bridge’iga.

Mugav hämardamine

• Siduge juhtmevaba hämarduslüliti valgustuse lihtsaks juhtmevabaks
juhtimiseks

Lihtne nutikas valgustus

• Juhtige Bluetoothi rakenduse abil korraga kuni 10 valgustit

• Juhtige valgusteid oma häälega*

• Looge valge sooja kuni külma valguse abil õige meeleolu

• Hankige täiusliku valguse retseptid oma igapäevategevuseks

• Avage Hue Bridge'iga täielik nutika valguse funktsioonide valik

Laevalgusti Being

Hue White ambiance

Integreeritud LED

Bluetoothi kaudu juhtimine

rakenduse abil

Komplektis hämarduslüliti

Lisafunktsioonide avamiseks

lisage Hue Bridge
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Esiletõstetud tooted
Lisapaigaldiseta hämardamine

Juhtige oma Philips Hue valgusteid
otse juhtmevaba hämarduslüliti abil.
Saate valgustid sisse ja välja lülitada,
valida nelja valgusretsepti vahel ja
hämardada valguse soovitud
eredusele. Paigaldamine on kiire, lihtne
ja muretu. Teil tuleb vaid siduda lüliti
lambiga ja panna lüliti oma kodus
soovitud kohta. Nii lihtne see ongi.

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 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.

Hankige täiusliku valguse retseptid
oma igapäevategevuseks

Muutke oma päev lihtsamaks ja
meeldivamaks nelja eelseadistatud
valguse retseptiga, mis on paika seatud
spetsiaalselt teie igapäevaste
toimingute jaoks: "Energize",
"Concentrate", "Read" ja "Relax". Kaks
külma tooniga õhustikku "Energize" ja
"Concentrate" aitavad muuta
hommikut tegusamaks või keskenduda,
samas kui soojemad õhustikud "Read"
ja "Relax" aitavad toetada mugavat
lugemist või rahustada ärevil vaimu.

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.
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Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: must

• Materjal: metall/plast

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Neli valgusretsepti: Jah

• Hajutatud valguse efekt: Jah

• Hämardatav Hue rakenduse ja
lülitiga: Jah

• Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil:
Jah

• Hue lüliti: Jah

• Hue lülitiga: Jah

• Integreeritud LED: Jah

• Sobib suurepäraselt meeleolu
loomiseks: Jah

• Saab lisada Philips Hue silla: Jah

• ZigBee valgustilink: Jah

• Keskvalgusti: Jah

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Köök

• Stiliseerige: Kaasaegne

• Tüüp: Laevalgusti

Võimsustarve

• Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 5,1 cm

• Pikkus: 34,8 cm

• Kaal pakendita: 1,792 kg

• Laius: 34,8 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)

• Valgusallikas, mille valgusvoog
võrdub tavalambiga võimsusega: 204
W

• Valgusallika tehnoloogia: 24 V

• Valguse värv: 2200-6500 Hue White
Ambiance

• Toiteallikas: 50–60 Hz

• Hämardatav valgusti: Jah

• LED: Jah

• Sisseehitatud LED: Jah

• Valgusallikate arv: 1

• Komplekti kuulub elektrilamp: 22,5W

• IP-kood: IP20

• Kaitseklass: I – maandatud

• Valgusvoog luumenites 2700 K juures
(valmisseadistus): 2 500 lm

• Valgusvoog luumenites 4000 K
juures: 2 350 lm

• Juhtimisseadmestiku asendatavus:
Juhtimisseadmestikku saab asendada
professionaal

• Valgusallika asendatavus: LED-
valgusallika saab asendada
professionaal

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514341135

• Kaal pakendita: 1,792 kg

• Brutokaal: 2,633 kg

• Kõrgus: 100,000 mm

• Pikkus: 396,000 mm

• Laius: 396,000 mm

• Materjali number (12NC):
929003055101
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