
Lihtne nutikas valgustus
Keskmise suurusega musta laevalgusti Infuse moodne disain

avaldab stiilset muljet, heites lakke peene valguse ja allpoole

võimsa kuma. Tekitage meeleolu värvilise valgusega või

lõõgastuge soojade toonide saatel.

Lihtne nutikas valgustus

• Juhtige Bluetoothi rakenduse abil korraga kuni 10 valgustit

• Avage Hue Bridge'iga täielik nutika valguse funktsioonide valik

• Seadistage käed-vabad hääljuhtimine

• Looge värvilise nutivalgusega isikupärastatud kogemus

• Optimeeritud valgusretseptid igapäevasteks tegevusteks

Keskmise suurusega
laelamp Infuse

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.

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 käed-vabad hääljuhtimine

Philips Hue töötab Amazon Alexa ja
Google Assistantiga, kui on ühendatud
ühilduva Google Nesti või Amazon
Echo seadmega. Juhtige ruumis mitut
valgustit või vaid ühte lampi lihtsate
häälkäsklustega.

Looge värvilise nutivalgusega
isikupärastatud kogemus

Kasutage oma kodu mis tahes ruumi
teiseksmuutmiseks miljoneid
valgusvärve, luues hetkega ainulaadse
atmosfääri. Nupuvajutusega saate oma
elutoale anda roosa kuma või
valgustada kogu kodu erksate
värvidega et muuta iga õhtu oma
kodus isikupäraseks peoks.

Optimeeritud valgusretseptid
igapäevasteks tegevusteks

Kasutage eelseadistatud Philips Hue
valgusretsepte, mis sobivad teie
meeleolu või tegevustega kogu päeva
vältel. Alustage oma päeva energiat
andva valgusretsepti ereda valge
valgusega või lõdvestuge õrna pehme
lõõgastava valgusega. Armastate
vannis raamatut lugeda? Seadistage
lugemiseks mõeldud retseptile, et
valgus oleks täpselt õige.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: must

• Materjal: metall, sünteetiline

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Hämardatav Hue rakenduse ja
lülitiga: Jah

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Elu- ja magamistuba

• Stiliseerige: Modernne

• Tüüp: Laevalgusti
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Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 8,4 cm

• Pikkus: 38,1 cm

• Laius: 38,1 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Valgusvoog luumenites 4000 K
juures: 2 350 lm

• Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)

• Valgusallika tehnoloogia: LED, 24 V

• Valguse värv: 2000–6500 Hue White
Color Ambiance

• Toiteallikas: 50–60 Hz

• Hämardatav valgusti: Jah

• LED: Jah

• Sisseehitatud LED: Jah

• Valgusallikate arv: 1

• Komplekti kuulub elektrilamp: 33.5 W

• IP-kood: IP20

• Kaitseklass: I – maandatud

• Valgusallika asendatavus: LED-
valgusallika saab asendada
professionaal

• Juhtimisseadmestiku asendatavus:
Juhtimisseadmestikku saab asendada
professionaal

• Valgusvoog luumenites 2700 K juures
(valmisseadistus): 2 100 lm

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718696176504

• Kaal pakendita: 3,138 kg

• Brutokaal: 3,938 kg

• Kõrgus: 100,000 mm

• Pikkus: 457,000 mm

• Laius: 437,000 mm

• Materjali number (12NC):
915005997301
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