
PHILIPS
Hue balts atmosfēras
apgaismojums
Adore Bathroom
prožektors

Iekļauts reostata slēdzis
GU10
Balts
Viedā kontrole ar Hue
tiltu*

34359/31/P7Izgaismojiet savu dzīvi
Uzstādiet vannas istabā Philips Hue White ambiance Adore virziena

gaismekli un mainiet gaismas režīmus atbilstoši noskaņojumam, lai

smeltos enerģiju, koncentrētos, lasītu vai atslābinātos. Ar gaismmaiņa

slēdzi varat vienkārši pielāgot nepieciešamo apgaismojumu.

Izgaismojiet savu dzīvi

• Vienkārša un bezvadu vadība ar gaismmaiņa slēdzi

• Smelieties enerģiju

• Koncentrēšanās

• Lasiet

• Atslābinieties

Augstas kvalitātes apgaismojums un dizains

• IP44, lieliski piemērots lietošanai vannasistabā

Pilnīga kontrole no viedierīces ar Hue bridge vadības paneli

• Pilnīga kontrole no viedierīces ar Hue bridge vadības paneli



Izceltie produkti
Vienkārša un bezvadu vadība

Šis lietošanai gatavais bezvadu Philips
Hue gaismmaiņa slēdzis palīdz
izgaismot vai aptumšot vadu
instalācijas gaismu.

Smelieties enerģiju

Izlaidiet rīta kafiju un sagatavojieties
dienai ar vēsu balto dienas gaismu, kas
sniedz enerģiju ķermenim un prātam.
Apgaismojums ideāli piemērots
brīžiem, kad nepieciešams papildu
enerģijas lādiņš rīta dušas laikā.

Koncentrēšanās

Agrās rīta stundās ir svarīga precizitāte
un koncentrēšanās. Izpildiet rīta
rituālus šīs spilgti baltās gaismas
pavadījumā ātri un vienkārši, lai kas tas
arī būtu — rīta makijāža vai bārdas
kopšana.

Lasiet

Ļaujieties iecienītākā žurnāla lasīšanai
vannošanas laikā. Noregulējiet
piemērotu balto gaismu un baudiet
lasīšanu.

Atslābinieties

Baudiet burbuļu vannu baltās gaismas
maigajā mirdzumā. Nomierinoša baltā
gaisma palīdzēs relaksēties vakarā un
labāk izgulēties naktī.

IP44 - izmantojams vannasistabā

Šis Philips vannasistabas gaismeklis ir
īpaši izstrādāts mitrai videi. Tas ir rūpīgi
testēts, lai nodrošinātu ūdensizturību.
IP pakāpi raksturo divi cipari: pirmais
attiecas uz aizsardzības līmeni pret
putekļiem, bet otrs - uz aizsardzības
līmeni pret ūdeni. Šim vannasistabas
gaismeklim ir IP44 līmenis: tas ir
aizsargāts pret ūdens uzšļakstīšanos un
ir ideāli piemērots lietošanai
vannasistabā.

Pilnīga kontrole ar Hue bridge vadības
paneli

Pievienojiet Philips Hue gaismekļus
bridge vadības panelim, lai atklātu
sistēmas nebeidzamās iespējas.
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Specifikācijas
Dizains un apdare

• Krāsa: Balts

• Materiāls: metāls, Sintētisks audums

Dažādi

• Radīts tieši: Vannas istaba

• Stils: Moderns

• Tips: Prožektors

• Acu komforts: Jā

Enerģijas patēriņš

• Energoefektivitātes marķējums: A

Produkta izmēri un svars

• Augstums: 13,6 cm

• Garums: 7,1 cm

• Neto svars: 0,420 kg

• Platums: 12,1 cm

Tehniskā specifikācija

• Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas

• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos (slēpta): 250 lm

• Iekļautās spuldzes gaismas atdeve
lūmenos: 250 lm

• Gaismas avots ekvivalents standarta
spuldzei ar jaudu: 25 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: GU10

• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 5.5
W

• Maksimālās jaudas vatos rezerves
spuldzes: 5.5 W

• IP kods: IP 44, aizsardzība pret
objektiem, kas lielāki par 1 mm,
aizsardzība pret izšļakstītu ūdeni

• Aizsardzības klase: II — dubulta
izolācija

Iepakojuma izmēri un svars

• SAP EAN/UPC — vienība:
8718696168035

• EAN/UPC — korpuss: 8718696236383

• Augstums: 18,5 cm

• SAP bruto svars EAN (1 gab.): 0,620
kg

• Svars: 0,620 kg

• Neto svars (1 gab.): 0,420 kg

• SAP augstums (1 gab.): 185,000 mm

• SAP garums (1 gab.): 111,000 mm

• SAP platums (1 gab.): 181,000 mm

• Platums: 11,1 cm

• Garums: 18,1 cm
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