
Jednoduché
inteligentné osvetlenie
Vneste do svojho domova farby pomocou svietidla Hue Argenta.

Je ideálne do obývačky aj spálne. Ovládajte ho pomocou

Bluetooth na okamžité zapnutie a vypnutie, stlmenie alebo

nastavenie svetelnej scény v jednej miestnosti, alebo ho spárujte

so zariadením Hue Bridge, aby ste umožnili všetky funkcie

inteligentného osvetlenia.

Jednoduché inteligentné osvetlenie

• Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth

• Ovládanie osvetlenia hlasom*

• Farebné inteligentné svetlo vám prinesie zážitky šité na mieru

• Navoďte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným
bielym svetlom

• Získajte dokonalé svetelné recepty pre svoje denné aktivity

• Hue Bridge vám sprístupní kompletnú ponuku funkcií inteligentného
osvetlenia

Dvojité bodové
svietidlo Argenta

Hue White and color
ambiance

Obsahuje LED žiarovku GU10

Ovládanie cez Bluetooth alebo

aplikáciu

Ovládanie aplikáciou alebo

hlasom*

Pridajte zariadenie Hue Bridge a

získajte ešte viac funkcií
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Hlavné prvky
Ovládanie až 10 svetiel súčasne
pomocou aplikácie Bluetooth

Aplikácia Hue Bluetooth vám umožní
hlasom ovládať inteligentné svietidlá
Hue v jednej miestnosti v domácnosti.
Môžete pridať až 10 inteligentných
svietidiel a ovládať ich jedným
ťuknutím na tlačidlo v mobilnom
zariadení.

Ovládanie osvetlenia hlasom*

Systém Philips Hue spolupracuje so
systémami Amazon Alexa a Google
Assistant, keď je spárovaný s
kompatibilnými zariadeniami Google
Nest alebo Amazon Echo. Pomocou
jednoduchých hlasových príkazov
môžete ovládať niekoľko svetiel v
miestnosti, ale napríklad aj jediné
svietidlo.

Farebné inteligentné svetlo vám
prinesie zážitky šité na mieru

Zmeňte svoju domácnosť pomocou 16
miliónov farieb a pri každej udalosti sa
vám okamžite podarí navodiť tú
správnu atmosféru. Jedným dotykom
tlačidla sa môžete veselo naladiť na
večierok, premeniť obývačku na kino,
rozjasniť interiér domácnosti farebnými
akcentmi a urobiť množstvo iných vecí.

Navoďte si tú správnu atmosféru
osvetlením s teplým až studeným
bielym svetlom

Tieto žiarovky a svietidlá vám ponúkajú
biele svetlo v širokom spektre
odtieňov, od teplých po studené.
Pretože sú úplne stmievateľné (od
jasného svetla až po slabé nočné
osvetlenie), môžete vyladiť odtieň a jas
svetla tak, aby ideálne vyhovoval
vašim každodenným požiadavkám.

Získajte dokonalé svetelné recepty
pre svoje denné aktivity

Uľahčite a spríjemnite si deň
predvolenými svetelnými receptmi
špeciálne vytvorenými pre vaše
každodenné činnosti – scény Zvýšenie
energie, Sústredenie, Čítanie a Oddych.
Dve scény v studených tónoch –
Zvýšenie energie, Sústredenie – vám
pomôžu začať deň a sústrediť sa. Scény
s teplejším svetlom – Čítanie a Oddych
– využijete, keď si budete chcieť
pohodlne čítať alebo nechať svoju
myseľ odpočinúť.

Hue Bridge vám sprístupní kompletnú
ponuku funkcií inteligentného
osvetlenia

Svoje inteligentné osvetlenia doplňte
zariadením Hue Bridge (predáva sa
samostatne) a vychutnajte si
kompletnú ponuku funkcií radu Philips
Hue. Zariadenie Hue Bridge vám
umožní pridať až 50 inteligentných
svietidiel, ktoré môžete ovládať v celej
domácnosti. Ak chcete celú
konfiguráciu inteligentného domáceho
osvetlenia zautomatizovať, vytvorte si
rutinné postupy. Svietidlá ovládajte, aj
keď práve nie ste doma, a dokúpte si k
nim aj ďalšie príslušenstvo, akým sú
snímače pohybu alebo inteligentné
spínače.
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Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava

• Farba: hliník

• Materiál: kov

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a
spálňa, Kuchyňa

• Štýl: Súčasné

• Typ: Bodové svietidlo

• EyeComfort: Nie

Spotreba energie

• Označenie energetickej účinnosti
(EEL): A+

Rozmery a hmotnosť výrobku

• Výška: 12,7 cm

• Dĺžka: 30,5 cm

• Netto hmotnosť: 0,743 kg

• Šírka: 8,9 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

• Životnosť až: 15 000 h

• Celkový svetelný tok svietidla v
lúmenoch: 700 lm

• Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz

• Svietidlo s možnosťou stmievania:
áno

• LED: áno

• Zabudované LED: Nie

• Energetická trieda pribaleného zdroja
svetla: A+

• Svietidlo je kompatibilné so žiarovkou
(žiarovkami) triedy: A++ až E

• Počet žiaroviek: 2

• Objímka/pätica: GU10

• Vrátane žiarovky s wattovým
výkonom: 5.7 W

• Náhradná žiarovka s maximálnym
wattovým výkonom: 6 W

• Kód IP: IP20

• Trieda ochrany: I – s uzemnením

• Vymeniteľný svetelný zdroj: áno

Rozmery a hmotnosť balenia

• EAN/UPC - produkt: 8718696171622

• Netto hmotnosť: 0,743 kg

• Brutto hmotnosť: 1,092 kg

• Výška: 208,000 mm

• Dĺžka: 143,000 mm

• Šírka: 343,000 mm

• Materiál krytu (12NC): 915005762401
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