
Lihtne nutikas valgustus
Lisage Philips Hue White and color ambiance’i stardikomplektiga

igasse tuppa üldvalgust. Komplekt sisaldab kolme värvilist nutipirni

ja Hue Bridge'i, millega saate valgusteid juhtida, kasutada Hue

rakendust ning lõputult nutikaid funktsioone.

Lõputud võimalused

• Mängige nutikate värviliste valgustitega

• Sünkroonige filmid, telesaated, muusika ja mängud nutivalgustitega 
• Nutika kodu automatiseerimise keskus: Hue sild

Lihtne nutikas valgustus

• Juhtige valgusteid oma häälega*

• Looge värvilise nutivalgusega isikupärastatud kogemus

• Looge valge sooja kuni külma valguse abil õige meeleolu

• Hankige täiusliku valguse retseptid oma igapäevategevuseks

Stardikomplekt
GU10

Hue White and color
ambiance

Valge ja värviline valgus

Nutikas juhtimine

Juhtige rakenduse või häälega*

Komplektis Hue Bridge
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Esiletõstetud tooted
Mängige nutikate värviliste
valgustitega

Philips Hue'ga pole piire: üle 16 miljoni
värviga saate muuta oma kodu
ideaalseks peopaigaks, tuua ellu
unejutu ja palju muud. Kasutage
eelseadistatud värvilisi valgusstseene,
et tekitada igal ajal suvetunne, või
kasutage oma fotot, et erilist mälestust
uuesti läbi elada.

Sünkroonige filmid, telesaated,
muusika ja mängud nutivalgustitega 

Viige oma meelelahutus uutesse
kõrgustesse, sünkroonides ekraanil
toimuva või muusikarütmi oma
nutivalgustitega.* Valige viis, kuidas
soovite sünkroonida oma valgustid
filmi, muusika (sh meie Spotify
integratsioon!), telesaate või mänguga,
ja vaadake, kuidas värvilised tuled teie
meelelahutusprogrammile
reageerivad.  * Vajalik on Hue Bridge 

Hue sild

Hue sild on isikliku Philips Hue nutika
valgustussüsteemi keskne osa. See on
kogu süsteemi süda, mis suhtleb nii
teie nutikate lambipirnide kui ka Hue
rakendusega, et kõik toimiks hästi.
Samuti võimaldab see nutikodu
lahendusi nagu rutiinide ja taimerite
seadmine.

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.
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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.

Spetsifikatsioon
Lambi mõõtmed

• Mõõtmed (laius × kõrgus × läbimõõt):
50x58

Keskkonnahoidlik

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

• Töötemperatuur: –10 °C...45 °C

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Hämardatav Hue rakenduse ja
lülitiga: Jah

Garantii

• 2 aastat: Jah

Võimsustarve

• Energiatõhususe märgis (EEL): G

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Valgusvoog luumenites 4000 K
juures: 350 lm

• Kaal: 51

• Valgusallika tehnoloogia: LED

• Valgusvoog luumenites 2700 K juures
(valmisseadistus): 230 lm

Sild

• Sagedusriba: 2400-2483.5 MHz

• Kõrgus: 26 mm

• Pikkus × laius: 88*88 mm

• Max tarvikute arv: 12

• Max lampide arv: 50

• Toiteadapter: 100–240 V AC / 50–
60 Hz

• Võimsustarve: 250mA max

Lambipirn

• Värvustemperatuur: 2000K-6500K
+16 million colors

• Läbimõõt: 50 mm

• Ühendus: Gu10

• Kujutegur: GU10

• Kõrgus: 58 mm

• Sisendpinge: 220V-240V

• Tööiga: 15 000 tund(i)

• Valgusvoog: Valge ja värviline valgus

• Väljund luumenites: 350 lm

• Max töövõimsus: 5 W

• Max ooterežiimi võimsus: 0.5 W

• Lülitustsüklite arv: 50 000

• Võimsustegur: 0.5

• Hinnanguline tööiga: 25 000 tund(i)

• Uuendatav tarkvara: Jah

• Käivitumine: Kohene 100%
valgusvoog

• Aktiivvõimsus: 4,3 W

• Sideprotokoll: Bluetooth ja Zigbee

• Uuendatav tarkvara: Bluetoothi
rakenduse või Hue Bridge'iga
ühendatult

Lüliti

• Kaasas akud: yes

• IP-klass: 20

• Tööiga: 50.000 clicks

• Max valgusteid lüliti kohta: 10, kui ei
ole seotud Hue sillaga

• Minimaalne aku kestvus: 2 aastat

• Kinnitusvõimalused: eraldiseisev

• Erifunktsioonid: Ei kohaldata

• Kaal koos seinaplaadiga: 67 g

• Lüliti kaal: 37 g
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Pakendi sisu

• Bridge: 1

• Etherneti võrgukaabel: 1

• Hue lambid: 3

• Hue hämarduslüliti: 1

• Toiteadapter: 1

Toetatud süsteemid

• HomeKitiga ühilduv: Yes

• IOS: 7 or later

• rakendus Philips Hue: IOS 13 ja uuem,
Android 8.0 ja uuem

• Hääleassistendid: Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple HomeKit
(Hue silla kaudu), Microsoft Cortana
(Hue silla kaudu)

• Bluetooth-rakendus Philips Hue: IOS
11 ja uuem, Android 7.0 ja vanem

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514340107

• Kaal pakendita: 0,443 kg

• Brutokaal: 0,857 kg

• Kõrgus: 140,000 mm

• Pikkus: 176,000 mm

• Laius: 219,000 mm

• Materjali number (12NC):
929001953113
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