
PHILIPS
Hue balta un krāsaina
atmosfēras gaisma
Galda gaismeklis Signe

Iebūvēta gaismas diode
Alumīnijs
Viedā kontrole ar Hue
tiltu*
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Neierobežotas iespējas
Izrotājiet savas sienas ar netiešu gaismu jebkādā krāsā vai jebkurā baltās

krāsas nokrāsā ar Philips Hue baltās un krāsainās gaismas galda lampu

Signe. Tās elegantais dizains ideāli iederas jebkurā interjerā un rada

unikālus gaismas efektus uz sienām.

Neierobežotas iespējas

• Esiet radošs ar 16 miljoniem krāsu

• Sinhronizējiet gaismekļus ar mūziku un filmām

• Veidojiet savu noskaņu no silti baltas līdz vēsai dienasgaismai

• Aptumšošana bez uzstādīšanas

• Kontrolējiet pēc saviem ieskatiem

• Nepieciešams Philips Hue tilts



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.

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.

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.

Specifikācijas
Dizains un apdare

• Krāsa: Alumīnijs

• Materiāls: Alumīnijs

Dažādi

• Radīts tieši: Dzīvojamā istaba un
guļamistaba

• Stils: Moderns

• Tips: Galda lampa

• Acu komforts: Nē
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Enerģijas patēriņš

• Energoefektivitātes marķējums: A

Produkta izmēri un svars

• Augstums: 62,8 cm

• Garums: 7,7 cm

• Neto svars: 0,608 kg

• Platums: 6,5 cm

Tehniskā specifikācija

• Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas

• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 1000 lm

• Elektrotīkla strāva: Diapazons 100 V -
240 V, 50–60 Hz

• Aptumšojams gaismeklis: Jā

• LED: Jā

• Spuldžu skaits: 1

• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 14
W

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

• Aizsardzības klase: III — drošs ar īpaši
zemu spriegumu

Iepakojuma izmēri un svars

• SAP EAN/UPC — vienība:
8718696167878

• EAN/UPC — korpuss: 8718696236253

• Augstums: 71,5 cm

• SAP bruto svars EAN (1 gab.): 1,156 kg

• Svars: 1,156 kg

• Neto svars (1 gab.): 0,608 kg

• SAP augstums (1 gab.): 715,000 mm

• SAP garums (1 gab.): 86,000 mm

• SAP platums (1 gab.): 91,000 mm

• Platums: 8,6 cm

• Garums: 9,1 cm
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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


