
Vienkāršs viedais
apgaismojums
Philips Hue White ambiance Fair melnā iekaramā gaismekļa staru

kūli var vērst augšup un lejup un tas rada siltu vai vēsi baltu

gaismu. Pielāgojiet gaismu atbilstoši apstākļiem, izmantojot

atbilstošo gaismas režīmu. Tūlītējai vadībai izmantojiet komplektā

iekļauto gaismmaiņa slēdzi Hue Dimmer switch vai Bluetooth tīklu.

Lai iegūtu vairāk viedu apgaismojuma funkciju, izveidojiet

savienojumu ar Hue Bridge.

Komfortabla aptumšošana

• Viegla bezvadu vadība, savienojot pārī bezvadu gaismmaiņa slēdzi
un gaismekli

Vienkāršs viedais apgaismojums

• Kontrolējiet līdz 10 gaismekļiem ar Bluetooth lietotni

• Gaismekļu vadība ar balsi*

• 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

Fair piekaramais
gaismeklis

Hue balts atmosfēras
apgaismojums

Iebūvēta LED spuldze

Bluetooth vadība, izmantojot

lietotni

Iekļauts gaismmaiņa slēdzis

Dimmer switch

Pievienojiet Hue Bridge papildu

funkcijām
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Izceltie produkti
Aptumšošana bez uzstādīšanas

Izveidojiet savienojumu ar bezvadu
gaismmaiņa slēdzi un izmantojiet
bezvadu vadības režīmu Philips Hue
gaismekļiem. Var ieslēgt un izslēgt
gaismas, pārslēgt kādu no četriem
gaismas režīmiem un aptumšot līdz
vēlamajam spilgtumam. Uzstādīšana ir
ātra, vienkārša un bez sarežģījumiem.
Vienkārši savienojiet pārī slēdzi un
gaismekli un novietojiet slēdzi jebkurā
vietā mājās. Lūk, tik vienkārši!

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 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
Dizains un apdare

• Krāsa: melns

• Materiāls: metāls

Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums

• 4 gaismas režīmi: Jā

• Izkliedēts gaismas efekts: Jā

• Aptumšojams ar Hue lietotni un
slēdzi: Jā

• Aptumšojama ar tālvadību: Jā

• Hue slēdzis: Jā

• Iekļauts Hue slēdzis: Jā

• Iebūvēta gaismas diode: Jā

• Ideāli piemērots noskaņas radīšanai:
Jā

• Var uzlabot, izmantojot Philips HUE
tiltu: Jā

• ZigBee Light Link: Jā

• Centrālā daļa: Jā

Dažādi

• Radīts tieši: Virtuve

• Stils: Contemporary

• Tips: Iekārtais gaismeklis

Enerģijas patēriņš

• Energoefektivitātes marķējums (EEL):
F

Produkta izmēri un svars

• Maksimālais augstums: 150 cm

• Minimālais augstums: 12 cm

• Garums: 44,4 cm

• Neto svars: 5,530 kg

• Platums: 44,4 cm

Serviss

• Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

• Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas

• Spuldzes tehnoloģija: 24 V
• Gaismas krāsa: 2200-6500 Hue baltā

gaisma

• Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz

• Aptumšojams gaismeklis: Jā

• LED: Jā

• Iebūvēta LED: Jā

• Spuldžu skaits: 1

• Komplektā iekļauta vatu spuldze:
25W

• IP kods: IP 20

• Aizsardzības klase: I — iezemēts

• Lūmenu atdeve pie 2700K
(nestandarta iestatījums): 2 750 lm

• Lūmenu atdeve pie 4000K: 2 900 lm

• Vadības mehānismu aizvietojamība:
Speciālistam nomaināms vadības
mehānisms

• Gaismas avota aizvietojamība:
Speciālistam nomaināms LED
gaismas avots

Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC – izstrādājums:
8719514341296

• Neto svars: 5,530 kg

• Bruto svars: 6,801 kg

• Augstums: 180,000 mm

• Garums: 490,000 mm

• Platums: 466,000 mm

• Materiāla numurs (12NC):
929003054501
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