
Vienkāršs viedais
apgaismojums
Nekavējoties piešķiriet noskaņu jebkurai mājas telpai ar šīm divām

GU10 spuldzēm, kas sniedz miljoniem baltās un krāsainās gaismas

toņu un der lielākajai daļai standarta virziena gaismekļu.

Vienkāršs viedais apgaismojums

• Kontrolējiet līdz 10 gaismekļiem ar Bluetooth lietotni

• Gaismekļu vadība ar balsi*

• Radiet personalizētu pieredzi ar viedo krāsu gaismekli

• Radiet noskaņu ar siltas un vēsas baltās gaismas gaismekļiem

• Iegūstiet ideālus gaismas režīmus savām ikdienas aktivitātēm

• Piekļūstiet pilnam viedā apgaismojuma funkciju klāstam ar Hue
Bridge

2 gab. GU10

Hue balta un krāsaina
atmosfēras gaisma

Balta un krāsaina gaisma

Tūlītēja vadība, izmantojot

Bluetooth

Vadība ar lietotni vai balsi*

Pievienojiet Hue Bridge papildu

funkcijām
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Izceltie produkti
Kontrolējiet līdz 10 gaismekļiem ar
Bluetooth lietotni

Izmantojot Hue Bluetooth lietotni, jūs
varat vadīt Hue viedās gaismas vienā
mājokļa telpā. Pievienojiet līdz
10 gaismekļiem un vadiet tos visus, tikai
pieskaroties pogai savā mobilajā ierīcē.

Gaismekļu vadība ar balsi*

Philips Hue darbojas, izmantojot
Amazon Alexa un Google Assistant, ja
ir izveidots savienojums pārī ar
saderīgu Google Nest vai Amazon Echo
ierīci. Vienkāršas balss komandas ļauj
vadīt vairākus gaismekļus vienā telpā
vai tikai vienu gaismekli.

Radiet personalizētu pieredzi ar viedo
krāsu gaismekli

Pārvērtiet savu mājokli, izmantojot
vairāk nekā 16 miljonus krāsu, vienā
mirklī radot piemērotu atmosfēru
jebkuram pasākumam. Ar vienu pogas
pieskārienu iestatiet svētku
noskaņojumu ballītei, pārvērtiet
dzīvojamo telpu par kinoteātri, izceliet
dekorus ar krāsu akcentiem un
izmantojiet citas iespējas.

Radiet noskaņu ar siltas un vēsas
baltās gaismas gaismekļiem

Šīs spuldzes un gaismekļi piedāvā
dažādus siltas un vēsas baltās gaismas
toņus. Izmantojot pilnīgas
aptumšošanas iespēju no spilgtas
gaismas līdz blāvai nakts gaismai, varat
pielāgot ideālu apgaismojuma toni un
spilgtuma līmeni jūsu ikdienas
vajadzībām.

Iegūstiet ideālus gaismas režīmus jūsu
ikdienas aktivitātēm

Atvieglojiet savu ikdienu un padariet to
patīkamu ar četriem iestatītiem
gaismas režīmiem, kas ir īpaši pielāgoti
jūsu dienas uzdevumiem: enerģijai,
uzmanībai, lasīšanai un atslābinošam
efektam. Divi vēso toņu režīmi enerģijai
un uzmanībai palīdz no rīta pamosties
vai koncentrēties, savukārt silto toņu
režīmi atslābinošam efektam un
lasīšanai ļauj jums ērti lasīt grāmatas un
atslābināt prātu.

Piekļūstiet pilnam viedā
apgaismojuma funkciju klāstam ar
Hue Bridge

Savienojiet viedo apgaismojumu ar
Hue Bridge (jāiegādājas atsevišķi) un
izmantojiet visas Philips Hue funkcijas.
Izmantojot Hue Bridge, varat pievienot
līdz 50 vadāmiem viedajiem
gaismekļiem visā mājoklī. Izveidojiet
dažādas programmas, lai automatizētu
viedmājas apgaismojumu. Vadiet
apgaismojumu, neesot mājās, vai
pievienojiet piederumus, piemēram,
kustību sensorus un viedos slēdžus.
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Specifikācijas
Spuldzes izmēri

• Izmēri (P x A x D): 50x58

Vide

• Mitrums: 5 % <H<95 % (bez
kondensācijas)

• Temperatūra: no –20 °C līdz 45 °C

Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums

• Aptumšojams ar Hue lietotni un
slēdzi: Jā

Garantija

• 2 gadi: Jā

Enerģijas patēriņš

• Energoefektivitātes marķējums (EEL):
G

Serviss

• Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

• Svars: 51

• Spuldzes tehnoloģija: LED

• Lūmenu atdeve pie 2700K
(nestandarta iestatījums): 230 lm

• Lūmenu atdeve pie 4000K: 350 lm

Spuldze

• Krāsu temperatūra: 2000K-6500K
+16 million colors

• Diametrs: 50 mm

• Energomarķējums (saskaņā ar (ES)
874/2012; A++ - E): G

• Savienojums: GU10

• Formas faktors: GU10

• Augstums: 58 mm

• Ieejas spriegums: 220V-240V

• Kalpošanas laiks: 15 000 stundas

• Gaismas atdeve: 16 miljoni krāsu

• Lūmenu atdeve: 350 lm

• Maks. darbības jauda: 5 W

• Maks. gaidstāves jauda: 0.5 W

• Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

• Jaudas koeficients: 0.8

• Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000
stundas

• Programmatūra ir jaunināma: Jā

• Ieslēgšana: Tūlītēja 100% gaismas
atdeve

• Jauda: 4,3 W

• Komunikācijas protokols: Bluetooth
un Zigbee

• Spēcīgi aptumšojams: Jā

• Programmatūra ir jaunināma: Ja
izveidots savienojums ar Bluetooth
lietotni vai Hue Bridge

Komplektā ietilpst

• Hue spuldzes: 2

Kas tiek atbalstīts

• Saderīgs ar HomeKit: Yes

• IOS: 7 or later

• Philips Hue App: Android 13 un
jaunākas versijas, Android 8.0 un
jaunākas versijas

• Balss asistenti: Amazon Alexa, Google
palīgs, Apple HomeKit (izmantojot
Hue Bridge), Microsoft Cortana
(izmantojot Hue Bridge)

• Philips Hue Bluetooth lietotne: IOS 11
un jaunākas versijas, Android 7.0 un
jaunākas versijas
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Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC – izstrādājums:
8719514340084

• Neto svars: 0,102 kg

• Bruto svars: 0,148 kg

• Augstums: 174,000 mm

• Garums: 72,000 mm

• Platums: 72,000 mm

• Materiāla numurs (12NC):
929001953112
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