
Kompakts dizains.
Hue Play pagarinātāja vadu var izmantot, lai pagarinātu attālumu

starp barošanas avotu un Hue Play gaismekļiem vai lai pagarinātu

attālumu starp gaismas punktiem. Kopējais maksimālais sistēmas

garums vienai lampai ir 7 metri.

Pilnīga kontrole no viedierīces ar Hue bridge vadības paneli

• Pilnīga kontrole no viedierīces ar Hue bridge vadības paneli

Kompakts dizains, maksimāls izgaismojums

• Parādiet Philips Hue sev raksturīgā veidā

• Izrotājiet ar noskaņas bagātu elegantu lampu

• Piestipriniet aiz televizora

• Radiet noskaņu, izmantojot no silti baltas līdz vēsai dienasgaismai

• Pastipriniet savu izklaidi ar elegantu apgaismojumu

• Pievienojiet 3 Hue Play garenās lampas ar 1 kontaktdakšu

• Kontrolējiet pēc saviem ieskatiem

Play pagarinātāja
vads

Hue balta un krāsaina
atmosfēras gaisma

5 m pagarinātāja vads

Saderība tikai ar Hue Play

Melns
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Izceltie produkti
Pilnīga kontrole ar Hue bridge vadības
paneli

Pievienojiet Philips Hue gaismekļus
bridge vadības panelim, lai atklātu
sistēmas nebeidzamās iespējas.

Parādiet Philips Hue sev raksturīgā
veidā

Philips Hue Play gareno lampu var
pielikt pie sienas vai televizora, nolikt
guļus uz jebkuras virsmas vai novietot
stāvus. Universāla eleganta lampa — tā
ir perfekts akcents jebkurai dzīvojamai
istabai, izklaides vietai vai mediju
telpai.

Izrotājiet ar elegantu lampu

Pārveidojiet jūsu mājas atmosfēru ar
vienu pieskārienu taustiņam.
Izmantojiet vairāk nekā 16 miljonus
krāsu un 50 000 silti un vēsi baltas
gaismas toņu, lai radītu īpašus brīžus,
noteiktu ballītes noskaņu vai vienkārši
vakarā atslābinātos.

Piestipriniet aiz televizora

Piestipriniet eleganto Philips Hue Play
gareno lampu aiz jūsu ekrāna,
izmantojot iekļautās skavas un
divpusējo līmlenti, radot brīnišķīgu
apgaismojumu no aizmugures krāsā
pēc jūsu izvēles.

Radiet savu noskaņu

Izveidojiet pareizo noskaņu katram
brīdim un izdekorējiet savu māju ar
apgaismojumu no silta līdz vēsi baltam.
Visa gada garumā izbaudiet dažādos
stilus, vienalga vai tā ir dzidri balta
gaisma, kas atgādina pavasara vēsmu,
vai silti balta gaisma, kas atgādina
vasaras sauli, vai ledus vēsā ziemas
dienasgaisma. Šai funkcionalitātei ir
nepieciešams savienojums ar Philips
Hue bridge vadības paneli.

Pastipriniet savu izklaidi!

Iegremdējieties filma, grāmatā vai
mūzikā ar gaismas maģiju. Izmantojot
miljonus krāsu, no kā izvelēties, un
neskaitāmas apgaismošanas iespējas,
jūs varat pārvērst dzīvojamo istabu par
savu privāto kinoteātri — jums būs
nepieciešams tikai popkorns!

Pievienojiet 3 Hue Play garenās
lampas

Hue Play nepapildinās vadu jūkli aiz
jūsu televizora un neaizņems pārāk
daudz kontaktligzdu – jūs varat
pievienot trīs Hue Play garenās lampas
pie viena strāvas avota, atstājot
pietiekami vietas citām jūsu ierīcēm.
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Kontrolējiet pēc saviem ieskatiem Savienojiet savas Philips Hue
gaismekļus ar bridge vadības paneli un
atklājiet bezgalīgas iespējas. Regulējiet
apgaismojumu no viedtālruņa vai
planšetdatora, izmantojot Philips Hue
app lietotni, vai arī pievienojiet sistēmai
slēdžus, lai aktivizētu lampas. Iestatiet
taimerus, paziņojumus, modinātājus un
daudz ko citu, lai pilnībā izbaudītu

Philips Hue sniegtās iespējas. Philips
Hue ir saderīgs arī ar Amazon Alexa,
Apple Homekit un Google Home, kas
ļauj gaismekļus pārvaldīt ar balsi.

Specifikācijas
Dizains un apdare

• Krāsa: melns

• Materiāls: Sintētisks audums

Dažādi

• Radīts tieši: Dzīvojamā istaba un
guļamistaba

• Acu komforts: Nē

Produkta izmēri un svars

• Vada garums: 5 m

• Augstums: 1,3 cm

• Garums: 500 cm

• Neto svars: 0,087 kg

• Platums: 1,3 cm

Serviss

• Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

• Kalpošanas laiks līdz: 0 stundas

• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 0 lm

• Elektrotīkla strāva: Diapazons 110 V–
240 V

• Aptumšojams gaismeklis: Jā

• LED: Jā

• Iebūvēta LED: Nē

• IP kods: IP 20

• Aizsardzības klase: III — drošs ar īpaši
zemu spriegumu

Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC – izstrādājums:
8718696171189

• Neto svars: 0,087 kg

• Bruto svars: 0,124 kg

• Augstums: 141,000 mm

• Garums: 38,000 mm

• Platums: 89,000 mm

• Materiāla numurs (12NC):
915005750101
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