
PHILIPS
Hue balts atmosfēras
apgaismojums
Viena spuldze E14

E14 spuldze
Gan silta, gan vēsa baltā
gaisma
Darbojas ar reostatu
Viedā kontrole ar Hue
tiltu*
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Izgaismojiet savu dzīvi
Izgaismojiet savu māju ar šo E14 viedo siltas un vēsas baltās gaismas

spuldzi. Vēsā gaisma no rītiem dos jums enerģiju, savukārt siltais

apgaismojums vakaros palīdzēs atslābināties. Pievienojiet Hue tilta ierīci,

lai atklātu visas viedā apgaismojuma vadības un citas iespējas.

Neierobežotas iespējas

• Radiet noskaņu ar viedajām siltas un vēsas baltās gaismas spuldzēm

• Viedā apgaismojuma vadība prombūtnē

• Lietojiet piemērotu viedo apgaismojumu ikdienas uzdevumiem

• 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.

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.

Viedais apgaismojums ikdienas
uzdevumiem

Atvieglojiet savu ikdienu ar četriem
iestatītiem gaismas režīmiem, kas ir
pielāgoti jūsu dienas uzdevumiem. Divi
vēso toņu režīmi enerģijai un
uzmanībai palīdz no rīta pamosties un
koncentrēties, savukārt silto toņu režīmi
atslābinošam efektam un lasīšanai ļauj
jums ērti lasīt grāmatas un
atslābināties.

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

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: 5 % <H<95 % (bez
kondensācijas)

Garantija

• 2 gadi: Jā

Enerģijas patēriņš

• Energoefektivitātes marķējums: A+
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Spuldze

• Krāsu temperatūra: 2200 - 6500K

• Energoefektivitātes marķējums: A+

• Savienojums: E14

• Formas faktors: B39

• Augstums: 117 mm

• Ieejas spriegums: 220V-240V

• Kalpošanas laiks: 25 000 stundas

• Gaismas atdeve: Apgaismojuma
intensitāti var regulēt, tikai izmantojot
viedierīci, Visi baltās krāsas toņi,
>80 CRI, 4000 K

• Lūmenu atdeve: 470 lm pie 4000 K
• Maks. darbības jauda: 6 W

• Maks. gaidstāves jauda: 0.1 W

• Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

• Jaudas koeficients: >0.5

• Aprēķinātais kalpošanas laiks: 25 000
stundas

• Programmatūra ir jaunināma:
savienojot ar Hue Bridge

• Ieslēgšana: Tūlītēja 100% gaismas
atdeve

• Jauda: 6 W

• Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W

• Platums: 39 mm

Komplektā ietilpst

• Bridge: No

• Ethernet tīkla kabelis: No

• Hue spuldzes: 1

• Hue reostats: No

• Hue slēdzis: No

• Strāvas adapteris: No

Iepakojuma izmēri un svars

• SAP EAN/UPC — vienība:
8718696695203

• EAN/UPC — korpuss: 8718696695210

• SAP bruto svars EAN (1 gab.): 0,104 kg

• Neto svars (1 gab.): 0,050 kg

• SAP augstums (1 gab.): 16,500 cm

• SAP garums (1 gab.): 5,500 cm

• SAP platums (1 gab.): 8,800 cm
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