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43004/31/P7Izgaismojiet savu dzīvi
Pievienojiet Philips Hue White Ambiance Explore baltās gaismas grīdas

lampu Philips Hue sistēmai un izbaudiet dabiski baltu gaismu, kas

palīdzēs jums pamosties, gūt enerģiju, koncentrēties, lasīt un atpūsties.

Gaismekļa konstrukcija ļauj novirzīt gaismu turp, kur tā vajadzīga visvairāk.

Izgaismojiet savu dzīvi

• Veidojiet savu noskaņu no silti baltas līdz vēsai dienasgaismai

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

• Aptumšošana bez uzstādīšanas

• Ērta bezvadu vadība, izmantojot iekļauto gaismmaiņa slēdzi

Augstas kvalitātes apgaismojums un dizains

• Iegūstiet pareizo apgaismojuma leņķi

Pilnīga kontrole no viedierīces ar Hue bridge vadības paneli

• Pilnīga kontrole no viedierīces ar Hue bridge vadības paneli

• Pamostieties un ejiet gulēt dabiski

• Viedā kontrole mājās un prombūtnē

• Iestatiet taimerus savai ērtībai



Izceltie produkti
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.

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

Gaismmaiņa slēdzis (iekļauts)

Izmantojot ar bateriju darbināmo
Philips Hue gaismmaiņa slēdzi, varat
ērti kontrolēt baltās gaismas lampu
apgaismojumu. Pārslēdzieties starp
4 dažādām gaismas ainavām,
nospiežot ieslēgšanas pogu,
paspilgtiniet vai aptumšojiet
apgaismojumu un saglabājiet
iestatījumus ērtākai lietošanai.
Gaismmaiņa slēdzi var novietot jebkurā
vietā tā mazajā un glītajā dokā, un tā
darbībai nav nepieciešami vadi.
Izmantojiet to kā vadības pulti vai kā
gaismas slēdzi pie sienas un izbaudiet
katram dienas mirklim vispiemērotāko
gaismas režīmu. Vienam gaismmaiņa
slēdzim varat pievienot līdz pat 10 Hue
gaismekļiem.

Iegūstiet pareizo apgaismojuma leņķi

Šī grīdas lampas kustīgā galva ir
paredzēta gaismas novirzīšanai tieši
tur, kur tā nepieciešama visvairāk.

Pilnīga kontrole ar Hue bridge vadības
paneli

Pievienojiet Philips Hue gaismekļus
bridge vadības panelim, lai atklātu
sistēmas nebeidzamās iespējas.

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.
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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.

Specifikācijas
Dizains un apdare

• Krāsa: Balts

• Materiāls: metāls, Stikls

Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums

• 4 gaismas režīmi: Jā

• Izkliedēts gaismas efekts: Jā

• Aptumšojama ar tālvadību: Jā

• Hue slēdzis: Jā

• Iekļauts Hue slēdzis: Jā

• Ideāli piemērots noskaņas radīšanai:
Jā

• Grozāms kupols (pa labi un kreisi): Jā

• Var uzlabot, izmantojot Philips HUE
tiltu: Jā

• ZigBee Light Link: Jā

Dažādi

• Radīts tieši: Dzīvojamā istaba un
guļamistaba

• Tips: Grīdas lampa

• Acu komforts: Nē

Enerģijas patēriņš

• Energoefektivitātes marķējums: A+

Produkta izmēri un svars

• Augstums: 173,5 cm

• Garums: 36 cm

• Neto svars: 5,580 kg

• Platums: 36,9 cm

Serviss

• Garantija: 2 gadi
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Tehniskā specifikācija

• Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas

• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos (slēpta): 806 lm

• Iekļautās spuldzes gaismas atdeve
lūmenos: 806 lm

• Gaismas avots ekvivalents standarta
spuldzei ar jaudu: 60 W

• Spuldzes tehnoloģija: LED, 230 V
• Gaismas krāsa: 2200-6500 Hue baltā

gaisma

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

• Aptumšojams gaismeklis: Jā

• LED: Jā

• Iebūvēta LED: Nē

• Iekļautā gaismas avota enerģijas
klase: A+

• Gaismeklis ir saderīgs ar spuldzēm,
kuru klase ir: A++ līdz E

• Spuldžu skaits: 1

• Stiprinājums/patrona: E27

• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 9 W

• Maksimālās jaudas vatos rezerves
spuldzes: 9.5 W

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

• Aizsardzības klase: II — dubulta
izolācija

Iepakojuma izmēri un svars

• SAP EAN/UPC — vienība:
8718696168875

• Augstums: 25,2 cm

• SAP bruto svars EAN (1 gab.): 9,040
kg

• Svars: 9,040 kg

• Neto svars (1 gab.): 5,580 kg

• SAP garums (1 gab.): 0,000 mm

• SAP platums (1 gab.): 0,000 mm

• Platums: 46,1 cm

• Garums: 92,6 cm
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