
Lihtne nutikas valgustus
See valge lae siinivalgustite komplekt sisaldab kolme rippvalgustit,

1 m siini, 0,5 m siini ja toiteplokki, mis asub kahe siini vahel.

Lõputud võimalused

• Olge omaenda valgustusdisainer

• Üleni kohandatav

• Paindlik disain

• Valmistatud lagedele või seintele

Täielik juhtimine nutiseadmest Hue sillaga

• Juhtige nii, nagu soovite

Lihtne nutikas valgustus

• Looge värvilise nutivalgusega isikupärastatud kogemus

• Avage Hue Bridge'iga täielik nutika valguse funktsioonide valik

• Looge valge sooja kuni külma valguse abil õige meeleolu

Perifo lae sirge
baaskomplekt (3
rippvalgustit)

Hue White and color
ambiance

171,5 cm

Mõeldud lakke

Sisaldab kõike, mida vajate
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Esiletõstetud tooted
Olge omaenda valgustusdisainer

Perifo siinivalgusti ei näe mitte lihtsalt
hea välja, vaid see näeb välja selline,
nagu soovite. Alustage komplektiga ja
kombineerige kohtvalgustite,
rippvalgustite, valgusribade ja muuga,
et valgustada oma kodu nii, nagu teile
meeldib.

Üleni kohandatav

Perifo siinivalgusti on tänu lihtsale
klõpsatavale disainile üleni kohandatav
ja seda isegi pärast valgusti
paigaldamist. Lisage valgusteid,
liigutage neid siinidel või koguni
pikendage oma siinivalgustit millal
iganes soovite.

Paindlik disain

Seadke kohtvalgustid nurga alla.
Langetage või tõstke rippvalgusteid.
Pöörake gradienti valgustoru. Perifo
valgusteid saab seadistada täpselt nii,
et nende valgus langeks sinna, kus teile
meeldib.

Valmistatud lagedele või seintele

Perifo siinivalgusti on saadaval nii lae-
kui seinakomplektina, et saaksite
valida, kuidas te täpselt oma kodu
valgustada soovite.

Juhtige nii, nagu soovite

Ühendage oma Philips Hue valgustid
sillaga ja avastage piiritud võimalused.
Juhtige valgusteid Philips Hue
rakenduse abil oma nutitelefonist või
tahvelarvutist või lisage süsteemile
lüliteid valgustite juhtimiseks. Seadke
taimereid, teavitusi, alarme ja muud, et
nautida täielikku Philips Hue elamust.
Philips Hue töötab isegi Amazon Alexa,
Apple Homekiti ja Google Home’iga, et
saaksite valgusteid oma häälega
juhtida.

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.
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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.

Looge valge sooja kuni külma valguse
abil õige meeleolu

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

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: Valge

• Materjal: sünteetika ja metall

Valgusti omadused

• Värviedastusindeks (CRI): 90

Toote mõõtmed ja kaal

• Pikkus: 171,5 cm

• Laius: 2,6 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Lambi kasutusaeg kuni: 25 000
tund(i)

• Valgusallika tehnoloogia: 24 V

• Valguse värv: 2000–6500 Hue White
Color Ambiance

• Toiteallikas: 220–240 V
• Hämardatav valgusti: Jah

• LED: Jah

• IP-kood: IP20

• Kaitseklass: II ja III klass

• Valgusallikas vahetatav: Ei

• Valgusallika asendatavus: LED-
valgusallika saab asendada
professionaal

• Juhtimisseadmestiku asendatavus:
Juhtimisseadmestikku saab asendada
lõppkasutaja

• Lumen output at 2700K: 3 x 490 lm

• Lumen output at 4000K: 3 x 510 lm

Toetatud süsteemid

• Ühildub efektide funktsiooniga: Yes
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Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514407749

• Kaal pakendita: 2,632 kg

• Brutokaal: 5,680 kg

• Kõrgus: 120,000 mm

• Pikkus: 447,000 mm

• Laius: 1 066,000 mm

• Materjali number (12NC):
929003117201
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