
PHILIPS
Hue balta un krāsaina
atmosfēras gaisma
Impress āra gaismeklis
uz kājiņas

Iebūvēta gaismas diode
Pamatierīce
Melns
Viedā kontrole ar Hue
tiltu*
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Pievienojiet enerģijas
avotam un izgaismojiet
apkārtējo vidi
Izmantojiet 16 miljonus pieejamo krāsu, lai padarītu savu dārzu skaistāku

vai izgaismotu taciņas. Impress pamatierīce nodrošina vienu gaismas

punktu un visus vadus/barošanas avotus, kas nepieciešami, lai to varētu

sākt lietot. Ir nepieciešams Hue bridge vadības panelis.

Neierobežotas iespējas

• Iekrāsojiet savu pagalmu ar 16 miljoniem krāsu

• No silti baltas līdz vēsi baltai gaismai jūsu atpūtai

• Īpaši gaismekļi īpašiem notikumiem

Vienkārša vadība un komforts

• Kontrolējiet pēc saviem ieskatiem

• Iestatiet apgaismojumu, kas sagaidīs jūs mājās.

Pilnīga kontrole no viedierīces ar Hue bridge vadības paneli

• Nepieciešams Philips Hue tilts

Konstruēts speciāli jūsu pagalmam

• Vienkārša uzstādīšana un izvēršana

• Barošanas avots un spraudnis iekļauts komplektā

• Piemērots izmantošanai ārā (IP65)

• Augstas kvalitātes alumīnijs un rūdīts stikls

• Liela gaismas atdeve



Izceltie produkti
Iekrāsojiet savu pagalmu

Izmantojot Philips Hue āra
apgaismojumu, gaismu spēļu iespējām
nav robežu. Rotaļājieties ar 16
miljoniem krāsu un visiem baltās
gaismas toņiem, lai radītu vēlamo
efektu. Izgaismojiet objektus, kokus vai
takas, lai izceltu apkārtējo vidi.
Izmantojot Hue lietotni, varat saglabātu
savus iecienītos gaismas iestatījumus
un jebkurā laikā tos aktivizēt ar viena
pirksta pieskārienu.

Gan silta, gan vēsa baltā gaisma

Paildziniet vakarus, izmantojot Philips
Hue āra apgaismojumu. Radiet vēlamo
noskaņu terasē, uz balkona vai verandā
un atpūtieties. No silti baltās gaismas,
kas atgādina vasaras sauli, līdz ledus
vēsai ziemas dienasgaismai: visa gada
garumā jūs varat baudīt visus baltas
gaismas toņus atbilstoši savam
noskaņojumam.

Īpaši notikumi

Vai gaidāt ciemos ģimenes locekļus vai
draugus? Iestatiet āra gaismekļus
atbilstoši pasākumam. Neatkarīgi no tā,
vai tās ir omulīgas vakariņas uz
balkona, barbekjū uz terases vai ballīte
pagalmā, jūs varat tam visam piešķirt
burvīgu noskaņu, izmantojot Philips
Hue gaismekļus. Lai pilnībā izbaudītu
šos īpašos brīžus, radiet krāsainas
ainavas vai lēni mainīgus dinamiskus
efektus.

Kontrolējiet pēc saviem ieskatiem

Savienojiet Philips Hue gaismekļus ar
Bridge vadības paneli un atklājiet
bezgalīgas iespējas. Vadiet
apgaismojumu no viedtālruņa vai
planšetdatora, izmantojot Philips Hue
app lietotni, vai arī pievienojiet
iekštelpu slēdžus savai sistēmai, lai
vadītu lampas. Iestatiet taimerus,
paziņojumus, modinātājus un daudz ko
citu, lai baudītu pilnīgu Philips Hue
pieredzi. Philips Hue ir saderīgs ar
Amazon Alexa, Apple Homekit un
Google Assistant, kas nodrošina iespēju
vadīt gaismekļus ar balsi.

Iestatiet apgaismojumu, lai tas jūs
sagaidītu

Priecājieties par lampām, kas
automātiski ieslēdzas, sagaidot jūs
mājā, un izslēdzas, jums aizejot.
Izņemiet mantas no automobiļa, ieejiet
mājā – izbaudiet ērtības, ko nodrošina
pareizais apgaismojums. Izmantojiet
Philips Hue āra sensoru vai iestatiet
Hue lietotni režīmā Home (Mājās) vai
Away (Prombūtnē), lai ieslēgtu visu
apgaismojumu, vai ļaujiet šo uzdevumu
izpildīt ģeozonēšanas funkcijai – pat
nepieskaroties nevienai pogai. Tas ir
pavisam viegli!

Nepieciešams Philips Hue tilts

Savienojiet Philips Hue gaismekļus ar
Bridge vadības paneli, lai vadītu
apgaismojumu no viedtālruņa vai
planšetdatora, izmantojot Philips Hue
app lietotni. Vai vadiet Philips Hue
gaismekļus ar Philips Hue gaismmaiņa
iekštelpu slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai
un apgaismojuma aptumšošanai.
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Vienkārša uzstādīšana un izvēršana

Izgaismojiet tumšās takas, izceliet
objektus ainavā vai radiet unikālu
noskaņu uz terases. Jūs to varat
paveikt paši, izmantojot nokrāsu
virziena gaismekļus vai stabu
gaismekļus. Šiem izstrādājumiem ir
zems spriegums, tos ir droši lietot un
tos var viegli uzstādīt. Apgaismojums
ārpus telpām tagad ir uzstādāms
pavisam vienkārši: noformējiet un
izvērsiet lampas vai gaismekļus, kā vien
to vēlaties.

Barošanas avots un spraudnis iekļauts
komplektā

Pamatierīces iepakojumā ir iekļauti visi
izmantošanai nepieciešamie elementi,
tostarp gaismas punkti, barošanas
avots, pagarinātāja vadi un savienotāji.
Tādējādi jums izstrādājums ir tikai
jāizsaiņo, jāuzstāda vajadzīgajā vietā
un jāieslēdz.

Piemērots izmantošanai ārā (IP65)

Šis Philips Hue āra gaismeklis ir īpaši
izstrādāts lietošanai ārpustelpu vidē,
un tam ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai
nodrošinātu tā veiktspēju. IP pakāpi
raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz
aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet
otrs – uz aizsardzību pret ūdeni. Šim
gaismeklim ir piešķirta aizsardzības
pakāpe IP65: tas ir aizsargāts pret
zema spiediena ūdens strūklām. Tā ir
augstāka aizsardzības pakāpe nekā
IP44 un parasti to izmanto, kad
gaismekļi atrodas tuvu zemei vai arī
tiem ir nepieciešama lielāka aizsardzība
īpašu āra apstākļu dēļ.

Kvalitatīvs alumīnijs un stikls

Šie ražojumi ir speciāli izgatavoti
lietošanai ārpus telpām. Mēs
izmantojam augstas kvalitātes
alumīniju un rūdītu stiklu, lai
nodrošinātu vislabāko veiktspēju āra
apstākļos, kā arī materiālu viedu
izmantošanu, lai optimizētu
radiofrekvences.

Liela gaismas atdeve

Šis Philips Hue gaismeklis nodrošina
pietiekami daudz gaismas, lai ērti
apgaismotu jūsu dārzu. Lietojiet Philips
Hue gaismekli, lai palīdzētu apgaismot
jūsu ieejas, radītu labāku noskaņu un
pārceltu ārvidi nākamajā līmenī,
izveidojot vidi jūsu mirklim.

Specifikācijas
Dizains un apdare

• Krāsa: melns

• Materiāls: metāls, Stikls

Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums

• Aptumšojams ar Hue lietotni un
slēdzi: Jā

Dažādi

• Radīts tieši: Dārzs un terase

• Stils: Contemporary

• Tips: Pjedestāla/postamenta

• Acu komforts: Nē
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Produkta izmēri un svars

• Vada garums: 0,6 m

• Augstums: 40 cm

• Garums: 10 cm

• Neto svars: 2,670 kg

• Platums: 10 cm

Serviss

• Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

• Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas

• Gaismas avots ekvivalents standarta
spuldzei ar jaudu: 49 W

• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 1200 lm

• Spuldzes tehnoloģija: LED, 24 V
• Gaismas krāsa: 2000-6500 Hue

White Color Ambiance

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

• Aptumšojams gaismeklis: Jā

• LED: Jā

• Spuldžu skaits: 2

• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 8 W

• Maksimālās jaudas vatos rezerves
spuldzes: 8 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:
8718696171745

• EAN/UPC — korpuss: 8718696239551

• Augstums: 45,5 cm

• SAP bruto svars EAN (1 gab.): 2,940
kg

• Svars: 2,940 kg

• Neto svars (1 gab.): 2,670 kg

• SAP augstums (1 gab.): 455,000 mm

• SAP garums (1 gab.): 155,000 mm

• SAP platums (1 gab.): 225,000 mm

• Platums: 15,5 cm

• Garums: 22,5 cm
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Izlaides datums:
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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


