
Lihtne nutikas valgustus
Need kolm hõbedast süvistatavat Xamento allavalgustit

kaitseastmega IP44 sobivad oma moodsa disaini ja miljonite nutika

valguse värvitoonidega iga vannitoa dekooriga. Muutke oma

igapäevane rutiin lõbusamaks või hämardage valgus, et paremini

lõõgastuda.

Lihtne nutikas valgustus

• Juhtige Bluetoothi rakenduse abil korraga kuni 10 valgustit

• Juhtige valgusteid oma häälega*

• Avage Hue Bridge'iga täielik nutika valguse funktsioonide valik

• Seadistage meeleolu sooja kuni külma valge valgusega nutivalgustite
abil

• Looge värvilise nutivalgusega isikupärastatud kogemus

• Veekindel nutivalgusti vannituppa (IP44)

Xamento Hue süvistatav
kroom 3 x 5,7 W

Hue White and color
ambiance

3 × GU10 pirn

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.

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.

Seadistage meeleolu sooja kuni külma
valge valgusega nutivalgustite abil

Valige üle 50 000 sooja kuni külma
valge valguse tooni vahel, et luua oma
vannitoas täiuslik meeleolu igaks
tegevuseks ja kellaajaks. Kasutage
eredat valget valgust hommikuti, et
alustada päeva energiast pakatava ja
erksana, või hämarat kuldset valgust
õhtuseks lõõgastumiseks.

Looge värvilise nutivalgusega
isikupärastatud kogemus

Kasutage miljoneid valguse värve, et
muuta oma vannituba teiseks, luues
hetkega ainulaadse atmosfääri. Ühe
nupuvajutusega saate mõnuleda
vannis, mis on ümbritsetud rahustava
roosa säraga, või täita vannitoa elava
lilla valgusega, et õhtul sõpradega
väljaminekuks valmistumine oleks
veelgi lõbusam.

Veekindel nutivalgusti vannituppa
(IP44)

Philips Hue nutikad vannitoavalgustid
on läbinud ranged veekindluse katsed
ja sobivad ideaalselt niisketesse
keskkondadesse. Kõigi
vannitoavalgustite kaitseklass on IP44.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: kroomitud

• Materjal: sünteetiline

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Hämardatav Hue rakenduse ja
lülitiga: Jah

• Komplekti kuulub üks või mitu LED-
lampi: Jah
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Valgusti omadused

• Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Vannituba

• Stiliseerige: Modernne

• Tüüp: Süvik-kohtvalgusti

Toote mõõtmed ja kaal

• Pikkus: 9,4 cm

• Kaal pakendita: 0,198 kg

• Kaugus õõnsuses: 10 cm

• Laius: 9,3 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)

• Valgusti koguvalgusvoog luumenites
(varjatud): 1 050 lm

• Komplektis on lamp valgusvooga:
350 lm

• Valgusallika tehnoloogia: LED

• Valguse värv: 2000–6500 Hue White
Color Ambiance

• Toiteallikas: Vahemik 220–240 V,
50–60 Hz

• Hämardatav valgusti: Jah

• LED: Jah

• Sisseehitatud LED: Ei

• Valgusallikate arv: 3

• Ühendusdetail/kate: GU10

• Komplekti kuulub elektrilamp: 5,7 W

• Maksimaalse võimsusega
asenduslamp: 5.5 W

• IP-kood: IP44

• Kaitseklass: II klass

• Valgusvoog luumenites 2700 K juures
(valmisseadistus): 690 lm

• Valgusvoog luumenites 4000 K
juures: 1 050 lm

• Valgusallika asendatavus: LED-
valgusallika saab asendada
lõppkasutaja

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514355392

• Kaal pakendita: 0,594 kg

• Brutokaal: 0,856 kg

• Kõrgus: 10,000 cm

• Pikkus: 20,900 cm

• Laius: 21,900 cm

• Materjali number (12NC):
929003074801
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