
Jednoduše chytré
osvětlení
Chcete-li osvětlit jakoukoli místnost domácnosti hřejivými či

chladnými tóny bílé, zvolte bílé jednobodové svítidlo Philips Hue

white ambiance Pillar s bílou atmosférou. Můžete ho ovládat přímo

pomocí Bluetooth. Chcete-li objevit kompletní paletu možností

osvětlení, připojte svítidlo k Philips Hue Bridge.

Snadné a chytré osvětlení

• Ovládejte aplikací Bluetooth až 10 světel

• Ovládejte světla hlasem*

• Navoďte si správnou atmosféru teplým až studeným bílým světlem

• Získejte ideální světelná schémata pro vaše každodenní činnosti

• Hue Bridge vám přinese kompletní nabídku funkcí pro chytré
osvětlení

Jednoduché bodové
svítidlo Pillar, rozšířené

Hue White Ambiance

Včetně žárovky LED GU10

Ovládání pomocí aplikace přes

Bluetooth

Ovládání pomocí aplikace nebo

hlasem*

Přidáním Hue Bridge získáte

další funkce
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Přednosti
Ovládejte aplikací Bluetooth až
10 světel

Aplikace Hue Bluetooth vám umožňuje
ovládat chytré osvětlení Hue v jedné
místnosti u vás doma. Můžete přidat až
deset chytrých světel a ovládat je
jednoduchým stisknutím tlačítka na
vašem mobilním zařízení.

Ovládejte světla hlasem*

Philips Hue funguje s hlasovými
asistenty Amazon Alexa či Google
Assistant po spárování se zařízeními
Google Nest nebo Amazon Echo.
Pomocí jednoduchých hlasových
příkazů můžete ovládat několik světel,
ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.

Navoďte si správnou atmosféru
teplým až studeným bílým světlem

Tyto žárovky a svítidla vám nabízí bílé
světlo v širokém spektru odstínů, od
teplé až po studenou. Protože jsou
úplně stmívatelné (od jasného světla
až po slabé noční osvětlení), můžete
světla vyladit na odstín a jas, který
bude ideálně vyhovovat vašim
každodenním potřebám.

Získejte ideální světelná schémata pro
vaše každodenní činnosti

Usnadněte si a zpříjemněte den
předvolenými světelnými schématy
speciálně vytvořenými pro vaše
každodenní činnosti: Povzbuzující,
Soustředění, Čtení a Relaxační. Dvě
scény ve studených tónech,
Povzbuzující a Soustředění, vám
pomohou zahájit den a soustředit se,
scény s teplejším světlem, Čtení a
Relaxační, pak využijete, když si
budete chtít pohodlně číst nebo nechat
svou mysl odpočinout.

Hue Bridge vám přinese kompletní
nabídku funkcí pro chytré osvětlení

Pořiďte si ke svým chytrým světlům
Hue Bridge (prodává se samostatně).
Vychutnejte si kompletní nabídku
funkcí řady Philips Hue. Hue Bridge
vám umožní přidat až 50 chytrých
světel, která můžete u sebe doma
ovládat. Pokud chcete celou
konfiguraci chytrého domácího
osvětlení automatizovat, vytvořte si
rutiny. Ovládejte světla, i když právě
nejste doma, a pořiďte si k nim i další
příslušenství, jako jsou senzory pohybu
nebo chytré spínače.
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Specifikace
Design a provedení

• Barva: bílá

• Materiál: kov

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• 4 světelná schémata: Ano

• Nastavitelné bodové světlo: Ano

• Stmívatelné pomocí dálkového
ovladače: Ano

• Obsahuje LED žárovku/žárovky: Ano

• Dokonale vhodné na vytvoření
atmosféry: Ano

• Možnost upgradu pomocí Philips Hue
Bridge: Ano

• ZigBee Light link: Ano

• Střední díl: Ne

Různé

• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice

• Styl: Nadčasový

• Typ: Bodové svítidlo

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 12 cm

• Délka: 10,3 cm

• Čistá hmotnost: 0,958 kg

• Šířka: 10,3 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Životnost až: 15 000 h

• Celkový světelný tok svítidla (skryto):
350 lm

• Světelný tok žárovky: 350 lm

• Světelný zdroj odpovídá klasické
žárovce s výkonem: 50 W

• Celkový světelný tok svítidla: 350 lm

• Technologie žárovky: LED, 230 V
• Barva světla: 2200–6500 Hue White

Ambiance

• Napájení ze sítě: 50–60 Hz

• Ztlumitelné svítidlo: Ano

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ne

• Počet žárovek: 1

• Patice/objímka: GU10

• Příkon žárovky: 5 W

• Maximální příkon náhradní žárovky: 5
W

• Kód IP: IP20

• Třída ochrany: II – dvojitá izolace

• Světelný tok při 2700 K (výchozí
nastavení z výroby): 250 lm

• Světelný tok při 4000 K: 350 lm

• Možnost výměny světelného zdroje:
Replaceable LED light source by end-
user

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8719514338500

• Čistá hmotnost: 0,958 kg

• Hrubá hmotnost: 1,198 kg

• Výška: 14,000 cm

• Délka: 17,600 cm

• Šířka: 14,600 cm

• Číslo materiálu (12NC):
929003046801
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