
PHILIPS
Hue balta un krāsaina
atmosfēras gaisma
Spuldze GU10

1 x GU10 spuldze
Balta un krāsaina
gaisma
Darbojas ar reostatu
Viedā kontrole ar Hue
tiltu*

8718696485880

Neierobežotas iespējas
Izgaismojiet savu mājokli ar šo viedo GU10 virziena gaismekļa spuldzi. Ar

vairākiem miljoniem pieejamo krāsu šis apgaismojums var mājoklim

piešķirt jaunu raksturu. Savienojiet to ar Hue Bridge vadības paneli, lai

varētu izmantot visas viedā apgaismojuma vadības iespējas un funkcijas.

Neierobežotas iespējas

• Radiet noskaņu ar viedajām siltas un vēsas baltās gaismas spuldzēm

• Kombinējiet viedās, krāsainās gaismas

• Viedā apgaismojuma vadība prombūtnē

• Sinhronizējiet viedos gaismekļus ar multivides ierīcēm

• Viedais apgaismojums, lai palīdzētu pamosties vai aizmigt

• Savienojums ar Hue tiltu pilnai viedā apgaismojuma vadībai

• Gaismekļu vadība ar balsi



Izceltie produkti
Radiet noskaņu

Izmantojiet vairāk nekā 50 000 silti un
vēsi baltas krāsas toņu, lai noskaņotos
darbam, izklaidēm vai atpūtai jebkurā
dienas laikā. Sāciet rītu pozitīvi —
ieslēdziet enerģiski spožu vēsi balto
gaismu, savukārt vakarā atslābinieties
pie zelta nokrāsas toņu apgaismojuma.

Kombinējiet viedās, krāsainās gaismas

Ar Philips Hue ir neierobežots
daudzums iespēju — vairāk nekā
16 miljoni krāsu, kas ļauj jūsu mājokli
sagatavot ballīšu atmosfērai, vakara
pasakām pirms gulētiešanas un
daudziem citiem gadījumiem.
Izmantojiet iestatītus krāsainas gaismas
ainavas, lai radītu vasaras noskaņu
jebkurā laikā, vai pievienojiet savu
fotogrāfiju, lai no jauna piedzīvotu šo
īpašo brīdi ar gaismas spēlēm.

Apgaismojuma vadība prombūtnē

Ar Philips Hue app jūs varat pilnībā
vadīt savus gaismekļus, pat
neatrodoties mājās. Izslēdziet un
ieslēdziet gaismas attālināti, izmantojot
tikai lietotni, lai nodrošinātu, ka jūsu
mājas ir apgaismotas, kā vien vēlaties.

Sinhronizējiet gaismekļus ar multivides
ierīcēm

Ar Hue Sync lietotni un Hue Bridge
ierīci jūs varat radīt vēl labāku atpūtas
noskaņu. Ieslēdziet sev visapkārt
Philips Hue gaismekļus un skatieties
filmu, klausieties mūziku vai spēlējiet
spēli, vienlaikus vērojot, kā gaisma
reaģē uz krāsām un ritmu.

Pamošanās un došanās gulēt

Iestatiet gaismas, lai tās iepriekš
noteiktā laikā sāktu pakāpeniski
izgaismot telpu, veidojot saullēkta
efektu, tas palīdzēs jums sākt dienu
mierīgi un justies mundrākam. Vakaros
nomierinoša silti balta gaisma palīdzēs
jums relaksēties, atslābināties un
sagatavot savu ķermeni mierīgam nakts
miegam.

Savienojums ar Hue tiltu

Šim produktam ir nepieciešams
savienojums ar Hue tiltu, lai atklātu
visas viedās vadības iespējas. Vadiet
savus gaismekļus, izmantojot Philips
Hue lietotni, iestatiet taimerus, režīmus,
pievienojiet vai atvienojiet gaismekļus
utt. * Hue tilts jāiegādājas atsevišķi
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Vadība ar balsi Savienojot ar Hue tiltu, gaismekļi
darbojas kopā ar Alexa, Apple HomeKit
un Google Assistant, un jūs tos varat
vadīt tikai ar savu balsi. Ar vienkāršām
balss komandām jūs varat ieslēgt un
izslēgt savas gaismas, palielināt vai
samazināt to spilgtumu un pat iestatīt
gaismas režīmu.

Specifikācijas
Vide

• Mitrums: 0 %<H<80 % (bez
kondensācijas)

• Temperatūra: 0°C - 40°C

Garantija

• 2 gadi: Jā

Enerģijas patēriņš

• Energoefektivitātes marķējums: A

Spuldze

• Krāsu saskaņa: 6 SDCM

• Krāsu temperatūra: 2000K-6500K

• Energoefektivitātes marķējums: A

• Savienojums: GU10

• Formas faktors: GU10

• Augstums: 71 mm

• Ieejas spriegums: 220V-240V

• Kalpošanas laiks: 25 000 stundas

• Gaismas atdeve: Funkcionāla balta
gaisma, No siltas līdz vēsai baltai
krāsai, Apgaismojuma intensitāti var
regulēt, tikai izmantojot viedierīci,
Gaismas kūļa leņķis — 38°, Visi baltās
krāsas toņi

• Lūmenu atdeve: >80 CRI no 2000 līdz
4000 K, 250 lm pie 4000K, 210 lm ar
3000 K, 145 lm ar 2000 K, 230 lm ar
6500 K, 38 lm/W efektivitāte ar
4000 K, Noklusējuma sākuma vērtība
ir 195 lm ar 2700 K

• Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

• Jaudas koeficients: >0.5

• Aprēķinātais kalpošanas laiks: 25 000
stundas

• Saistītā maksimālā intensitāte: 350 cd

• Programmatūra ir jaunināma: Jā

• Ieslēgšana: Tūlītēja 100% gaismas
atdeve

• Jauda: 6,5 W

• Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 25 W

• Platums: 50 mm

Komplektā ietilpst

• Hue spuldzes: 1
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Iepakojuma izmēri un svars

• SAP EAN/UPC — vienība:
8718696485880

• EAN/UPC — korpuss: 8718696485897

• SAP bruto svars EAN (1 gab.): 0,174 kg

• Neto svars (1 gab.): 0,110 kg

• SAP augstums (1 gab.): 16,500 cm

• SAP garums (1 gab.): 7,500 cm

• SAP platums (1 gab.): 8,800 cm

8718696485880

Izlaides datums:
2019-08-30
Versija: 0.476

© 2019 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz
nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās
informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par
darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto
informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta
komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu,
ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga
emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com


