
PHILIPS
Hue balts atmosfēras
apgaismojums
Spuldze, E27

1 x E27 spuldze
Baltās krāsas toņi
(2200–6500 K)

8718696548738

Izgaismojiet savu dzīvi
Pievienojiet Philips Hue baltās gaismas spuldzi sistēmai un uzlabojiet

savu mājokli ar baltās gaismas toņiem. Pateicoties krāsas temperatūras

diapazonam no silti baltas līdz vēsai dienas gaismai, šī spuldze palīdz

pamosties, atpūsties, lasīt, koncentrēties un smelties enerģiju.

Izgaismojiet savu dzīvi

• Pamostieties un ejiet gulēt dabiski

• Veidojiet savu noskaņu no silti baltas līdz vēsai dienasgaismai

• Relaksējieties, lasiet, koncentrējieties un smelieties enerģiju ar gaismas palīdzību



Vienkārša vadība un komforts

• Viedā kontrole mājās un prombūtnē

• Iestatiet taimerus savai ērtībai

• Aptumšošana bez uzstādīšanas

• Kontrolējiet pēc saviem ieskatiem

• Aptumšojams tikai ar Philips Hue saderīgām ierīcēm

• Bezvadu režīmā vadāma LED spuldze

• Nepieciešams Philips Hue tilts

8718696548738



Izceltie produkti
Pamošanās un došanās gulēt

Philips Hue palīdzēs pamosties tieši tā,
kā jums patīk, palīdzot uzsākt dienu,
jūtoties svaigākam. Gaismas spilgtums
palielinās pakāpeniski, veidojot
saullēkta efektu, kā rezultātā palīdz
jums mosties dabiski, nevis pamodinot
ar skaļu modinātāja skaņu. Uzsāciet
dienu patīkami. Vakaros relaksējošā
silti baltā gaisma palīdzēs jums
nomierināties, relaksēties un sagatavot
savu ķermeni mierīgam nakts miegam.

Radiet savu noskaņu

Izveidojiet pareizo noskaņu katram
brīdim un izdekorējiet savu māju ar
apgaismojumu no silti līdz vēsi baltam.
Visa gada garumā izbaudiet dažādos
stilus, vienalga vai tā ir atspirdzinoša
balta gaisma, kas atgādina pavasara
vēsmu, vai silti baltā gaisma, kas
atgādina vasaras sauli, vai ledus vēsā
ziemas dienasgaisma.

Apgaismojums jūsu ikdienai

Gaisma ietekmē mūsu garastāvokli un
uzvedību. Philips Hue var palīdzēt
pārveidot jūsu ikdienu jums
baudāmākos brīžos. Izlaidiet savu rīta
kafiju un esiet gatavs dienai ar vēsās,
spilgtās dienasgaismas palīdzību, kas
dos enerģiju jūsu ķermenim un prātam.
Saglabājiet koncentrēšanos ar precīzi
iestatītu spilgti balto gaismu. Vai
atlaidieties un relaksējieties maigi
spīdošā, baltā apgaismojumā
nevainojamam dienas noslēgumam.

Viedā kontrole mājās un prombūtnē

Ar Philips Hue iOS un Android
lietotnēm jūs varat kontrolēt
gaismekļus attālināti, atrodoties jebkur.
Pārbaudiet, vai neesat aizmirsis izslēgt
gaismas, pirms atstājāt mājas, un
ieslēdziet gaismas, ja esat aizkavējies
darbā.

Taimeri jūsu ērtībai

Philips Hue var atdarināt jūsu
atrašanos mājās tad, kad jūs tur neesat,
lietojot Philips Hue lietotnes grafika
funkciju. Iestatiet gaismas, lai tās
ieslēdzas iepriekš iestatītā laikā, lai,
atgriežoties mājās, gaismas jau būtu
ieslēgtas. Jūs pat varat iestatīt, lai
gaisma katrā istabā ieslēdzas citos
laikos. Protams, jūs varat ļaut gaismām
naktī izdzist pakāpeniski,
neuztraucoties par to, vai atstājāt kādu
gaismekli ieslēgtu.

Aptumšošana bez uzstādīšanas

Ar Philips Hue garantējam vienmērīgu
gaismas satumšanas pieredzi. Ne pārāk
spilgtu. Ne pārāk tumšu. Tieši vēlamo.
Nav nepieciešami vadi, elektriķis vai
ierīkošana
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Kontrolējiet pēc saviem ieskatiem

Savienojiet savas Philips Hue lampas ar
tiltu un atklājiet bezgalīgas iespējas.
Kontrolējiet apgaismojumu no
viedtālruņa vai planšetdatora,
izmantojot Philips Hue lietotni, vai arī
pievienojiet slēdžus savai sistēmai, lai
aktivizētu lampas. Iestatiet taimerus,
paziņojumus, modinātājus un daudz ko
citu, lai baudītu pilnu Philips Hue
pieredzi. Philips Hue ir saderīgs ar

Amazon Alexa, Apple Homekit un
Google Home, kas ļauj kontrolēt
gaismekļus ar balsi.

Nepieciešama saderīga ierīce
Šis produkts ir aptumšojams tikai tad, ja
tas ir savienots ar Philips Hue tiltu vai
Philips Hue saderīgu ierīci

Bezvadu režīmā vadāmas gaismas
diodes

Šo LED spuldzi var vadīt bezvadu
režīmā, savienojot to ar Philips Hue
tiltu viedās vadības nodrošināšanai vai
ar Philips Hue reostata slēdzi.

Nepieciešams Philips Hue tilts

Savienojiet Philips Hue gaismekļus ar
tiltu un savā viedtālrunī vai
planšetdatorā lietojiet Philips Hue
lietotni, lai kontrolētu gaismekļus.

Specifikācijas
Pārbaudīts arī ar

• Android: Yes

• Google Nexus: Yes

• HTC: Yes

• Motorola Nexus: Yes

• Note: Yes

• Samsung Galaxy: Yes

Vide

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

• Temperatūra: -10°C – 45°C

Garantija

• 2 gadi: Jā

Enerģijas patēriņš

• Energoefektivitātes marķējums: A+

Spuldze

• Krāsu temperatūra: 2200K-6500K

• Energoefektivitātes marķējums: A+

• Savienojums: E27

• Formas faktors: A19

• Augstums: 110 mm

• Ieejas spriegums: 220V-240V

• Kalpošanas laiks: 25 000 stundas

• Gaismas atdeve: No siltas līdz vēsai
baltai krāsai, Apgaismojuma
intensitāti var regulēt, tikai izmantojot
viedierīci, >80 CRI, 4000 K

• Lūmenu atdeve: 806 lm

• Maks. darbības jauda: 9,5 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: Jā

• Ieslēgšana: Tūlītēja 100% gaismas
atdeve

• Jauda: 9,5 W

• Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 60 W

• Augstums: 4,3 in
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Komplektā ietilpst

• Hue spuldzes: Yes

• Toņa spuldzes: 1

Kas tiek atbalstīts

• Saderīgs ar HomeKit: Yes

• IOS: Yes

• iPad: Yes

• iPhone: Yes

Iepakojuma izmēri un svars

• SAP EAN/UPC — vienība:
8718696548738

• EAN/UPC — korpuss: 8718696548745

• SAP bruto svars EAN (1 gab.): 0,196 kg

• Neto svars (1 gab.): 0,132 kg

• SAP augstums (1 gab.): 16,500 cm

• SAP garums (1 gab.): 7,500 cm

• SAP platums (1 gab.): 8,800 cm
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