
Vienkāršs viedais
apgaismojums
Taisnstūra griestu paneļgaismeklis Surimu izstaro maigu un

krāsainu gaismu ar kliedētu mirdzumu. Griestu paneļgaismeklis

Surimu ir lieliski piemērots viesistabām un guļamistabām, un to ir

viegli iebūvēt griestos – piepildiet telpu ar krāsām.

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

Taisnstūra
paneļgaismeklis Surimu

Hue balta un krāsaina
atmosfēras gaisma

Iebūvēta LED spuldze

Bluetooth vadība, izmantojot

lietotni

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
Dizains un apdare

• Krāsa: Balts

• Materiāls: sintētisks materiāls un
metāls

Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums

• 4 gaismas režīmi: Jā

• 5 gadu garantija LED modulim: Jā

• Regulējams augstums: Nē

• Regulējama gaismekļa galva: Nē

• Baterijas iekļautas: Nē

• Centrālā daļa: Jā

• click!FIX stiprinājums: Nē

• Krāsu maiņa (gaismas diodes): Jā

• Saderīga ar lielāko daļu reostatu: Nē

• Izkliedēts gaismas efekts: Jā

• Darbojas ar reostatu: Jā

• Aptumšojams ar Hue lietotni un
slēdzi: Jā

• Aptumšojama ar tālvadību: Jā

• Iepakojums bez neērtībām: Jā

• Komplektā iekļauta(-s)
fluorescējošā(-s) spuldze(-s): Nē

• Komplektā iekļauta(-s)
halogēnspuldze(-s): Nē

• Iekļauts Hue tilts: Nē

• Hue slēdzis: Nē

• Iekļauts Hue slēdzis: Nē

• Iebūvēta gaismas diode: Jā

• Komplektā iekļauta(-s) gaismas diožu
spuldze(-s): Nē

• Kustību sensors: Nē

• Ideāli piemērots noskaņas radīšanai:
Jā

• Ideāli piemērots piestiprināšanai pie
sienas un griestiem: Jā

• Grozāms balsts (pa labi un kreisi): Nē

• Augstākās kvalitātes materiāls: Jā

• Komplektā iekļauta tālvadības pults:
Nē

• Izturīgs augstas kvalitātes materiāls:
Jā

• Komplektā iekļauts AK izmantojams
spraudnis: Nē

• Var uzlabot, izmantojot Philips HUE
tiltu: Jā

• Silts mirdzums, aptumšojama gaisma:
Jā

• Ūdensizturīgs: Nē

• Darbojas, izmantojot SmartLink: Jā

• ZigBee Light Link: Jā

Apgaismojuma raksturlielumi

• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

• Radīts tieši: Dzīvojamā istaba un
guļamistaba, Māju birojs un studija

• Tips: Griestu lampa

Enerģijas patēriņš

• Energoefektivitātes marķējums (EEL):
G

Produkta izmēri un svars

• Augstums: 4,8 cm

• Garums: 120 cm

• Platums: 30 cm

Serviss

• Garantija: 1 gads
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Tehniskā specifikācija

• Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas

• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos (slēpta): 4 150 lm

• Iekļautās spuldzes gaismas atdeve
lūmenos: 4 150 lm

• Gaismas avots ekvivalents standarta
spuldzei ar jaudu: 100 W

• Spuldzes tehnoloģija: LED, 240 V,
Neizmanto

• Gaismas krāsa: 2000-6500 Hue
White Color Ambiance

• Spuldžu skaits: 2: 0

• Komplektā iekļautas vatu spuldzes: 2:
60 W

• Elektrotīkla strāva: 220 - 240 V

• Aptumšojams gaismeklis: Jā

• LED: Jā

• Iebūvēta LED: Jā

• Spuldžu skaits: 0

• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 60
W

• Maksimālās jaudas vatos rezerves
spuldzes: 100 W

• IP kods: IP 20

• Aizsardzības klase: I klase

• Lūmenu atdeve pie 2700K
(nestandarta iestatījums): 3 350 lm

• Lūmenu atdeve pie 4000K: 4 150 lm

• Vadības mehānismu aizvietojamība:
Speciālistam nomaināms vadības
mehānisms

• Gaismas avota aizvietojamība:
Speciālistam nomaināms LED
gaismas avots

Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC – izstrādājums:
8719514355057

• Neto svars: 5,700 kg

• Bruto svars: 8,730 kg

• Augstums: 430,000 mm

• Garums: 1 335,000 mm

• Platums: 120,000 mm

• Materiāla numurs (12NC):
929002966501
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