
Vienkāršs viedais
apgaismojums
Šis lielais baltas krāsas griestu gaismeklis Devere ir piemērots

vannas istabai. Apgaismojiet telpu, lai uzklātu kosmētiku vai no rīta

sagatavotos darbam, vai aptumšojiet telpu, lai atpūstos vannā.

Vienkāršs viedais apgaismojums

• Kontrolējiet līdz 10 gaismekļiem ar Bluetooth lietotni

• Piekļūstiet pilnam viedā apgaismojuma funkciju klāstam ar Hue
Bridge

• Iestatiet brīvroku balss vadību

• Veidojiet noskaņu ar viedajām siltas un vēsas baltās gaismas
spuldzēm

• Optimizēti gaismas režīmi ikdienai

• Iegūstiet aptumšošanas efektu, neinstalējot ierīces

• Ūdensizturīgs viedais apgaismojums vannasistabai (IP44)

Devere L Hue balta
griestu lampa

Hue balts atmosfēras
apgaismojums

Iebūvēta LED spuldze

Bluetooth vadība, izmantojot

lietotni

Iekļauts gaismmaiņa slēdzis

Viedā vadība ar Hue Bridge*
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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.

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.

Iestatiet brīvroku balss vadību

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

Veidojiet noskaņu ar viedajām siltas
un vēsas baltās gaismas spuldzēm

Izvēlieties kādu no vairāk kā 50 000
siltās un vēsās baltās gaismas toņu, lai
vannasistabā radītu nevainojami
pieskaņotu apgaismojumu katrai
nodarbei un katram diennakts laikam.
Lai sāktu dienu enerģiski un mundri,
izmantojiet spožu balto gaismu no rīta,
vai izvēlieties klusinātu zeltainu gaismu
dienas noslēgumam.

Optimizēti gaismas režīmi ikdienai

Izmantojiet iepriekš iestatītus Philips
Hue gaismas režīmus atbilstoši savam
noskaņojumam vai nodarbēm visas
dienas garumā. Sāciet dienu ar gaismas
režīma Energize spilgti balto gaismu vai
baudiet vakaru liegi maigajā Relax
gaismā.

Iegūstiet aptumšošanas efektu,
neinstalējot ierīces

Izmantojiet Hue Dimmer switch, lai bez
kavēšanās pārvaldītu Philips Hue
viedos gaismekļus. Ar vienu pogas
pieskārienu jūsu mājās var nekavējoties
samazināt vai palielināt apgaismojuma
spilgtumu telpā, ieslēgt vai izslēgt
apgaismojumu vai iestatīt gaismas
ainavas.

Ūdensizturīgs viedais apgaismojums
vannasistabai (IP44)
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Specifikācijas
Dizains un apdare

• Krāsa: Balts

• Materiāls: metāls, Sintētisks audums

Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums

• Aptumšojams ar Hue lietotni un
slēdzi: Jā

Dažādi

• Radīts tieši: Vannas istaba

• Stils: Moderns

• Tips: Griestu lampa

Enerģijas patēriņš

• Energoefektivitātes marķējums (EEL):
F

Produkta izmēri un svars

• Augstums: 8,4 cm

• Garums: 42,5 cm

• Platums: 42,5 cm

Serviss

• Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

• Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas

• Spuldzes tehnoloģija: LED

• 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: 33.5
W

• IP kods: IP 44

• Aizsardzības klase: I — iezemēts

• Lūmenu atdeve pie 2700K
(nestandarta iestatījums): 3 300 lm

• Lūmenu atdeve pie 4000K: 4 300 lm

• Vadības mehānismu aizvietojamība:
Speciālistam nomaināms vadības
mehānisms

• Gaismas avota aizvietojamība:
Speciālistam nomaināms LED
gaismas avots

Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC – izstrādājums:
8718696176542

• Neto svars: 3,194 kg

• Bruto svars: 4,107 kg

• Augstums: 100,000 mm

• Garums: 502,000 mm

• Platums: 476,000 mm

• Materiāla numurs (12NC):
915005997701
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