
PHILIPS
Hue balta un krāsaina
atmosfēras gaisma
Sākuma komplekts
GU10

Balta un krāsaina
gaisma
Tūlītēja vadība,
izmantojot Bluetooth
Vadība ar lietotni vai
balsi*
Iekļauts Hue tilts

8718699629274

Vienkāršs viedais
apgaismojums
Padariet jebkuru telpu krāsainu ar trim viediem virziena gaismekļiem, kas

ļauj variēt ar vēsiem un siltiem baltās gaismas toņiem, kā arī izvēlēties 16

miljonus citu nokrāsu. Izmantojiet Bluetooth, lai nodrošinātu tūlītēju

gaismas kontroli vienā telpā, vai izveidojiet savienojumu ar Hue Bridge

vadības paneli, lai piekļūtu pilnam funkciju klāstam.

Neierobežotas iespējas

• Kombinējiet viedās, krāsainās gaismas

• Sinhronizējiet viedos gaismekļus ar multivides ierīcēm

• Viedais mājas automatizācijas centrmezgls – Hue tilts



Vienkāršs viedais apgaismojums

• Gaismekļu vadība ar balsi*

• Radiet personalizētu pieredzi ar viedo krāsu gaismekli

• Radiet noskaņu ar siltas un vēsas baltās gaismas gaismekļiem

• Iegūstiet ideālus gaismas režīmus savām ikdienas aktivitātēm

8718699629274



Izceltie produkti
Kombinējiet viedās, krāsainās gaismas

Ar Philips Hue ir neierobežots
daudzums iespēju — vairāk nekā
16 miljoni krāsu, kas ļauj jūsu mājokli
sagatavot ballīšu atmosfērai, vakara
pasakām pirms gulētiešanas un
daudziem citiem gadījumiem.
Izmantojiet iestatītus krāsainas gaismas
ainavas, lai radītu vasaras noskaņu
jebkurā laikā, vai pievienojiet savu
fotogrāfiju, lai no jauna piedzīvotu šo
īpašo brīdi ar gaismas spēlēm.

Sinhronizējiet gaismekļus ar multivides
ierīcēm

Ar Hue Sync lietotni un Hue Bridge
ierīci jūs varat radīt vēl labāku atpūtas
noskaņu. Ieslēdziet sev visapkārt
Philips Hue gaismekļus un skatieties
filmu, klausieties mūziku vai spēlējiet
spēli, vienlaikus vērojot, kā gaisma
reaģē uz krāsām un ritmu.

Hue tilts

Hue tilts ir būtisks jūsu individuālās
Philips Hue viedā apgaismojuma
sistēmas elements. Šī ierīce ir kā
darbības smadzenes, kas sazinās gan
ar viedās gaismas spuldzēm, gan ar
Hue lietotni, lai nodrošinātu kopējo
funkcionalitāti. Tā nodrošina arī tādas
viedās mājas automatizācijas iespējas
kā režīmu un taimeru iestatīšana.

Gaismekļu vadība ar balsi*

Iegūstiet brīvroku vadību
apgaismojumam un izmantojiet balsi!
Vienkāršas balss komandas ļauj vadīt
vairākus gaismekļus vienā telpā vai
tikai vienu gaismekli. * Darbojas,
izmantojot Google Assistant un
Amazon Alexa.

Radiet personalizētu pieredzi ar viedo
krāsu gaismekli

Pārvērtiet savu mājokli, izmantojot
vairāk nekā 16 miljonus krāsu, vienā
mirklī radot piemērotu atmosfēru
jebkuram pasākumam. Ar vienu pogas
pieskārienu iestatiet svētku
noskaņojumu ballītei, pārvērtiet
dzīvojamo telpu par kinoteātri, izceliet
dekorus ar krāsu akcentiem un
izmantojiet citas iespējas.

Radiet noskaņu ar siltas un vēsas
baltās gaismas gaismekļiem

Šīs spuldzes un gaismekļi piedāvā
dažādus siltas un vēsas baltās gaismas
toņus. Izmantojot pilnīgas
aptumšošanas iespēju no spilgtas
gaismas līdz blāvai nakts gaismai, varat
pielāgot ideālu apgaismojuma toni un
spilgtuma līmeni jūsu ikdienas
vajadzībām.
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Iegūstiet ideālus gaismas režīmus jūsu
ikdienas aktivitātēm

Atvieglojiet savu ikdienu un padariet to
patīkamu ar četriem iestatītiem gaismas
režīmiem, kas ir īpaši pielāgoti jūsu
dienas uzdevumiem: enerģijai,
uzmanībai, lasīšanai un atslābinošam
efektam. Divi vēso toņu režīmi enerģijai
un uzmanībai palīdz no rīta pamosties
vai koncentrēties, savukārt silto toņu
režīmi atslābinošam efektam un

lasīšanai ļauj jums ērti lasīt grāmatas un
atslābināt prātu.

Specifikācijas
Vide

• Mitrums: 5 % <H<95 % (bez
kondensācijas)

• Temperatūra: -10°C – 45°C

Garantija

• 2 gadi: Jā

Enerģijas patēriņš

• Energoefektivitātes marķējums: A+

Tilts

• Frekvenču josla: 2.4GHz

• Augstums: 26 mm

• Garums x platums: 88*88 mm

• Maks. spuldžu skaits: 50

• Strāvas adapteris: 100–240 V
maiņstrāva / 50–60 Hz

Spuldze

• Diametrs: 50 mm

• Savienojums: Gu10

• Formas faktors: Spot

• Augstums: 58 mm

• Ieejas spriegums: 220V-240V

• Kalpošanas laiks: 15 000 stundas

• Gaismas atdeve: 16 miljoni krāsu, No
siltas līdz vēsai baltai krāsai, Augstas
kvalitātes baltā gaisma

• Maks. darbības jauda: 5,7 W

• Maks. gaidstāves jauda: 0.5 W

• Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

• Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000
stundas

• Programmatūra ir jaunināma: Jā

• Ieslēgšana: Tūlītēja 100% gaismas
atdeve

• Komunikācijas protokols: Bluetooth
un Zigbee

• Spēcīgi aptumšojams: Jā

• Programmatūra ir jaunināma: Ja
izveidots savienojums ar Bluetooth
lietotni vai Hue Bridge

Komplektā ietilpst

• Bridge: 1

• Hue spuldzes: 3

Kas tiek atbalstīts

• Philips Hue App: Android 7.0 un
jaunākas versijas, IOS 11 un jaunākas
versijas

• Balss asistenti: Amazon Alexa, Google
palīgs, Apple HomeKit (izmantojot
Hue Bridge), Microsoft Cortana
(izmantojot Hue Bridge)
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Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC — korpuss: 8718699629281

• SAP bruto svars EAN (1 gab.): 0,000
kg

• Neto svars: 0,083 kg

• SAP garums (1 gab.): 0,000

• SAP platums (1 gab.): 0,000

• SAP EAN/UPC – komplekts:
8718699629274
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