
Lihtne nutikas valgustus
Ühendage rippvalgusti Philips Hue White Ambiance Explore oma

Philips Hue süsteemiga ja nautige loomulikku valget valgust, mis

aitab teil ärgata, annab energiat, suurendab keskendumisvõimet,

tagab lugemiseks sobiva valguse ja aitab lõõgastuda. Loodud

suunama valgust sinna, kus seda kõige enam vajate.

Valgustage oma hetki

• Looge sooja valge kuni jaheda päevavalguse abil meeleolu

• Lõõgastuge, lugege, keskenduge ja täiendage energiavarusid
erinevate valgusvarjunditega

• Lisapaigaldiseta hämardamine

• Lihtne juhtmevaba juhtimine hämarduslülitiga (komplektis)

Täielik juhtimine nutiseadmest Hue sillaga

• Täielik juhtimine nutiseadmest Hue sillaga

• Ärgake ja uinuge loomuliku valgusega

• Nutikas juhtimine, kodus ja eemal

• Seadistage taimerid nii, nagu teile sobib

Explore rippvalgusti

Hue White ambiance

Komplektis hämarduslüliti

E27

Valge

Nutikas juhtimine Hue

Bridge'iga*
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Esiletõstetud tooted
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 terav
valge valgus, suvepäikeseline soe valge
valgus, või talve meenutav jääkülm
päevavalgus.

Valgus teie igapäevatoimetuste jaoks

Valgus mõjutab meie meeleolu ja
käitumist. Philips Hue aitab teil muuta
igapäevarutiini nauditavateks
hetkedeks. Loobuge hommikukohvist
ja valmistuge päevaks jaheda, ereda,
valge päevavalgusega, mis aitab teie
keha ja vaimu energiaga varustada.
Peenhäälestatud hele valge valgus
aitab keskenduda. Kuid võte panna ka
jalad seinale ja lõõgastuda päeva
lõpetuseks maheda valge valgusega.

Lisapaigaldiseta hämardamine

Sujuv hämardamine on Philips Hue abil
garanteeritud. Ei ole liiga hele. Ei ole
liiga tume. Täpselt paras. Juhtmeid,
elektrikut ega paigaldamist ei ole vaja

Hämarduslüliti (komplektis)

Philips Hue jaoks loodud akutoitega
hämarduslülitiga saate oma valge
meeleoluvalgusega lampe hõlpsalt
juhtida. Nelja erineva valgusstseeni
vahel valimiseks vajutage lihtsalt
sisselülitusnuppu, reguleerige valgust
eredamaks või hämaramaks ja nautige
kasutuslihtsust. Väikeses ja elegantses
dokis hämarduslüliti saab paigaldada
kõikjale ja juhtmeid pole vaja vedada.
Kasutage seda kaugjuhtimispuldina või
seinal asuva lülitina ning nautige õiget
valgust igal hetkel. Ühele
hämarduslülitile saab lisada kuni 10
Hue valgustit.

Täielik juhtimine Hue sillaga

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

Ärgake ja uinuge

Philips Hue aitab teil ärgata just nii
nagu soovite, tagades teie päevale
värske alguse. Valgus muutub järk-
järgult heledamaks, imiteerides
päikesetõusu efekti, et aidata teil
ärgata loomulikult, mitte äratuskella
valju heli saatel. Alustage oma päeva
õigesti. Õhtul aitab lõõgastav soe valge
valgus lõõgastuda, puhata ja keha
värskendavaks ööuneks ette
valmistada.
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Nutikas juhtimine, kodus ja eemal

Philips Hue rakendustega iOS-i ja
Androidi jaoks saate juhtida valgustust
eemalt, kus iganes te ka ei oleks.
Kontrollige, ega te ei unustanud
valgusteid enne kodust lahkumist välja

lülitada, ja lülitage need sisse, kui teete
kauem tööd. Selle funktsiooni
kasutamiseks on vajalik ühendus
Philips Hue sillaga.

Mugavad taimerid

Philips Hue võib tänu valguse
sisselülitamise seadistamisele jätta
mulje, et olete kodus, kuigi te seda ei
ole. Seadistage tuled eelseadistatud
ajal sisse lülituma, nii et koju jõudes
tuled juba põlevad. Saate erinevates
tubades seadistada tulede süttimiseks
erineva aja. Ja loomulikult saate
seadistada tuled öösel järk-järgult
kustuma; nii ei pea te kunagi
muretsema ööseks põlema jääda
võivate tulede pärast. Selle funktsiooni
kasutamiseks on vajalik ühendus
Philips Hue sillaga.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: valge

• Materjal: metall

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Neli valgusretsepti: Jah

• Hajutatud valguse efekt: Jah

• Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil:
Jah

• Hue lüliti: Jah

• Hue lülitiga: Jah

• Komplekti kuulub üks või mitu LED-
lampi: Jah

• Sobib suurepäraselt meeleolu
loomiseks: Jah

• Saab lisada Philips Hue silla: Jah

• ZigBee valgustilink: Jah

• Keskvalgusti: Ei

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Köök

• Tüüp: Rippvalgusti

• EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

• Maksimumkõrgus: 243 cm

• Miinimumkõrgus: 43,6 cm

• Pikkus: 18,1 cm

• Kaal pakendita: 1,650 kg

• Laius: 18,1 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat
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Tehnilised andmed

• Valgusvoog luumenites 4000 K
juures: 800 lm

• Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)

• Valgusti koguvalgusvoog luumenites
(varjatud): 806 lm

• Komplektis on lamp valgusvooga:
806 lm

• Valgusallikas, mille valgusvoog
võrdub tavalambiga võimsusega: 60
W

• Valgusallika tehnoloogia: 230 V

• Valguse värv: 2200-6500 Hue White
Ambiance

• Toiteallikas: 50–60 Hz

• Hämardatav valgusti: Jah

• LED: Jah

• Sisseehitatud LED: Ei

• Valgusallikate arv: 1

• Ühendusdetail/kate: E27

• Komplekti kuulub elektrilamp: 6W

• Maksimaalse võimsusega
asenduslamp: 9.5 W

• IP-kood: IP20

• Kaitseklass: I – maandatud

• Valgusallika asendatavus: LED-
valgusallika saab asendada
lõppkasutaja

• Juhtimisseadmestiku asendatavus:
Juhtimisseadmestikku saab asendada
professionaal

• Valgusvoog luumenites 2700 K juures
(valmisseadistus): 570 lm

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718696176191

• Kaal pakendita: 1,650 kg

• Brutokaal: 2,680 kg

• Kõrgus: 345,000 mm

• Pikkus: 248,000 mm

• Laius: 393,000 mm

• Materjali number (12NC):
915005976101
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