
PHILIPS
Hue balta un krāsaina
atmosfēras gaisma
Beyond piekārtais
gaismeklis

Iebūvēta gaismas diode
Balts
Viedā kontrole ar Hue
tiltu*
Vadība ar balsi*

71200/31/PHNeierobežotas iespējas
Gaumīgais Philips Hue Beyond LED piekaramais gaismeklis nodrošina

gan maināmu apgaismojumu vēlamās noskaņas radīšanai, gan silti baltu

gaismu dažādu darbu veikšanai. Gaismeklis ir savienojams ar jūsu mājokļa

bezvadu tīklu – tādējādi mājas apgaismojumu jebkurā brīdī varat pilnībā

un uzreiz pārvaldīt savā viedierīcē.

Neierobežotas iespējas

• Esiet radošs ar 16 miljoniem krāsu

• Sinhronizējiet gaismekļus ar mūziku un filmām

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

• Aptumšošana bez uzstādīšanas

• Kontrolējiet pēc saviem ieskatiem

• Nepieciešams Philips Hue tilts

• Veidojiet savu noskaņu no silti baltas līdz vēsai dienasgaismai

• Viedā kontrole mājās un prombūtnē

• Iestatiet taimerus savai ērtībai

• Pamostieties un ejiet gulēt dabiski

Kas vairāk nekā tikai apgaismojums

• LightDuo: divi gaismas avoti, kas paredzēti funkcionālam un noskaņai piemērotam
apgaismojumam



Izceltie produkti
Esiet radošs ar krāsām

Esiet radošs ar krāsām un izvēlieties no
16 miljoniem krāsu, lai tūlītēji izmainītu
telpas izskatu un atmosfēru. Ar vienu
pogas pieskārienu izveidojiet gaisotni
bez grūtībām. Lietojiet mīļāko bildi un
piedzīvojiet no jauna šo īpašo
momentu ar gaismas niansēm.
Saglabājiet savus iecienītākos
izgaismojuma iestatījumus un lietojiet
tos jebkurā brīdī ar vienu pirksta
pieskārienu

Sinhronizējiet ar mūziku un filmām

Uzlabojiet savu TV skatīšanās pieredzi
visā telpā vai sinhronizējiet
izgaismojumu ar jūsu mīļāko mūziku un
vērojiet, kā gaisma reaģē uz mūzikas
ritmu. Lejupielādējiet trešās puses
lietotnes un atklājiet apbrīnojamās
lietas, ko varat paveikt ar Philips Hue.

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.

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

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.

Nepieciešams Philips Hue tilts

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

Izveidojiet pareizo noskaņu katram
brīdim un izdekorējiet savu māju ar
apgaismojumu no silta līdz vēsi baltam.
Visa gada garumā izbaudiet dažādos
stilus, vienalga vai tā ir dzidri balta
gaisma, kas atgādina pavasara vēsmu,
vai silti balta gaisma, kas atgādina
vasaras sauli, vai ledus vēsā ziemas
dienasgaisma. Šai funkcionalitātei ir
nepieciešams savienojums ar Philips
Hue bridge vadības paneli.

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. Lai šī funkcionalitāte darbotos, ir
nepieciešams savienojums ar Philips
Hue bridge vadības paneli.

Taimeri jūsu ērtībai

Philips Hue var atdarināt jūsu
atrašanos mājās tad, kad jūs tur neesat,
lietojot Philips Hue app 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. Lai šī funkcionalitāte
darbotos, ir nepieciešams savienojums
ar Philips Hue bridge vadības paneli.

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, šādi palīdzot 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. Lai šī funkcija
darbotos, ir nepieciešams savienojums
ar Philips Hue bridge vadības paneli.

Funkcionāls apgaismojums un
apgaismojums noskaņai

Lasiet un strādājiet harmonijā ar savām
sajūtām vienalga, vai vēlaties
atslābināties, uzlādēties vai
socializēties. Un tas viss gaismas
enerģijas pavadībā. Philips Hue
Beyond ir divi neatkarīgi gaismas avoti
(grīdas un griestu lampa), kas ļauj radīt
neskaitāmus krāsu sajaukumus un
baltu gaismu. Iestatiet funkcionālu
apgaismojumu un pievienojiet krāsu
piejaukumu. Vai arī izveidojiet spilgtas
ainavas un kombinējiet dažādas krāsas,
lai tās piemērotu savam
noskaņojumam, neatkarīgi no tā, vai
vēlaties atslābināties, uzlādēties vai
ienirt aizraujošos darbos.
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Specifikācijas
Dizains un apdare

• Krāsa: Balts

• Materiāls: metāls, Stikls

Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums

• Regulējams augstums: Jā

• Krāsu maiņa (PowerLED): Jā

• Izkliedēts gaismas efekts: Jā

• Darbojas ar reostatu: Jā

• Ideāli piemērots noskaņas radīšanai:
Jā

• ZigBee Light Link: Jā

Dažādi

• Radīts tieši: Dzīvojamā istaba un
guļamistaba, Māju birojs un studija

• Stils: Moderns

• Tips: Iekārtais gaismeklis

• Acu komforts: Nē

Enerģijas patēriņš

• Energoefektivitātes marķējums: A++

Produkta izmēri un svars

• Maksimālais augstums: 50 cm

• Minimālais augstums: 220 cm

• Garums: 220 cm

• Neto svars: 4,500 kg

• Platums: 45 cm

Serviss

• Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

• Gaismas avots ekvivalents standarta
spuldzei ar jaudu: 28 W

• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 1200 lm

• Spuldzes tehnoloģija: LED, 230 V
• Gaismas krāsa: silti balta

• Elektrotīkla strāva: Amplitūda 220 V–
240 V, 50–60 Hz

• Aptumšojams gaismeklis: Jā

• LED: Jā

• Spuldžu skaits: 4

• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 4.5
W

• IP kods: IP 20, aizsardzība pret
priekšmetiem, kas lielāki par 12,5 mm,
nav aizsargāts pret mitrumu

• Aizsardzības klase: I — iezemēts

Iepakojuma izmēri un svars

• SAP EAN/UPC — vienība:
8718696121863

• Augstums: 55,5 cm

• SAP bruto svars EAN (1 gab.): 7,600
kg

• Svars: 7,600 kg

• Neto svars (1 gab.): 4,500 kg

• SAP garums (1 gab.): 0,000 mm

• SAP platums (1 gab.): 0,000 mm

• Platums: 38,2 cm

• Garums: 54,2 cm
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