
Vienkāršs viedais
apgaismojums
Philips Hue gradienta gaismas virtenes gradientu tehnoloģija un

daudzveidīgais dizains nodrošina jaudīgu krāsainas gaismas

sajaukumu jebkurā jūsu mājas telpā.

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

• Piekļūstiet pilnam viedā apgaismojuma funkciju klāstam ar Hue
Bridge

• Skaistas krāsu toņu pārejas

• Pielāgošanas, griešanas vai pagarināšanas iespējas

• Pagarināms līdz 33 pēdām

• Dinamiskas gaismas ainavas

Gradient lightstrip,
2 metri

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.

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.

Skaistas krāsu toņu pārejas

Iegūstiet vienmērīgu vairāku krāsu
gaismu vienlaicīgi vienā LED virtenē.
Krāsas dabiski saplūst, veidojot unikālu
gaismas efektu.
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Pielāgošanas, griešanas vai
pagarināšanas iespējas

Pilnībā elastīgo gradienta gaismas
virteni var pielāgot un locīt, lai tā
iederētos vajadzīgajā vietā. Pievienojiet
gradienta gaismas virtenes
pagarinājumu, lai izmantotu to lielākām
virsmām, vai nogrieziet virteni, ja tā ir
par garu.

Var pagarināt līdz 32 pēdām

Pagariniet Philips Hue gradienta
gaismas virteni līdz 32 pēdām,
izmantojot 40 collu pagarinājumus.
Nodrošiniet krāsainu un saskaņotu
gaismas toņu kombināciju lielākā
platībā, piemēram, izgaismojot visu
nišu vai zonu zem gultas.

Dinamiskas gaismas ainavas

Izveidojiet īpašu gaisotni īpašos mirkļos
ar dzīvas gaismas palīdzību. Izmantojiet
dinamiskas ainavas, lai radītu lielisku
noskaņu jebkurā situācijā.

Specifikācijas
Dizains un apdare

• Krāsa: Balts

• Materiāls: silikona

Vide

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

• Temperatūra: no –20 °C līdz 45 °C

Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums

• Krāsu maiņa (gaismas diodes): Jā

• Darbojas ar reostatu: Jā

• Aptumšojams ar Hue lietotni un
slēdzi: Jā

• Iebūvēta gaismas diode: Jā

Garantija

• 2 gadi: Jā

Gaismas virtene

• Krāsu temperatūra: 2000-6500 K

• Saīsināms: Jā

• Pagarināms: Jā

• Ieejas spriegums: 220V-240V

• Jauda: 20 W

Enerģijas patēriņš

• Jauda: 20 W

Produkta izmēri un svars

• Augstums: 0,55 cm

• Garums: 200 cm

• Platums: 1,45 cm

Serviss

• Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

• Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas

• Kalpošanas laiks: 25000h

• IP kods: IP 20

• Lūmenu atdeve pie 2700K
(nestandarta iestatījums): 1 600 lm

• Lūmenu atdeve pie 4000K: 1 800 lm

• Vadības mehānismu aizvietojamība:
Lietotājam nomaināms vadības
mehānisms

• Gaismas avota aizvietojamība:
Speciālistam nomaināms LED
gaismas avots
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Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC – izstrādājums:
8719514339965

• Neto svars: 0,420 kg

• Bruto svars: 0,590 kg

• Augstums: 72,000 mm

• Garums: 140,000 mm

• Platums: 219,000 mm

• Materiāla numurs (12NC):
929002994901
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