
 

 

Philips Hue
Phoenix

Falilámpa

31153/31/PH

F
na
A P

me

érd
ény élete pillanataihoz
pkeltétől napnyugtáig
hilips hue Phoenix mennyezeti lámpa állítható meleg-hideg árnyalatú fehér LED-fényt bocsát ki, hogy 

gfeleljen a nap különböző pillanatainak. Az okoskészülékén keresztüli problémamentes vezérlés 

ekében hue bridge-en keresztül (nem tartozék) kapcsolódhat otthoni WiFi hálózatához.

Kiváló minőségű megvilágítás és kivitel
• Magas fényerő
• Dinamikus hatású 3D-s textúra

Fény élete pillanataihoz
• Lazítson, olvasson, koncentráljon és töltődjön fel fénybeállítások segítségével
• Ébredjen fel és aludjon el természetes módon!
• Telepítést nem igénylő fényerő-szabályozás
• Egyéni vezérlés
• Teremtse meg az Önnek tetsző hangulatot meleg fehér vagy hideg nappali fénnyel!
• Bridge vagy kapcsoló szükséges
• Intelligens vezérlés otthonról és házon kívülről egyaránt
• Időzítők beállítása a kényelem érdekében



 Magas fényerő
Kiváló minőségű világítás erős 
fénykibocsátással, bármilyen pillanathoz vagy 
feladathoz bőséges mennyiségű fényt biztosít.

Dinamikus hatású 3D-s textúra

A Philips Hue phoenix különleges 3D felületi 
textúrája még tetszetősebb megjelenést 
kölcsönöz a lámpának, és kellemes 
fényeloszlást biztosít. A lámpa felületét a fényt 
elnyelő és visszaverő hatszögletű mintázat 
borítja, ami dinamikus hatást kelt. A hatás a 
látószögtől függően változik, így a Philips Hue 
Phoenix otthonának figyelemfelkeltő dísztárgya 
lesz, még kikapcsolt állapotban is.

Fények a mindennapi tevékenységekhez

A fény befolyásolja hangulatunkat és 
viselkedésünket. A Philips Hue segítségével 
élvezetesebbé teheti napi rutinjának pillanatait. 
Hagyja ki a reggeli kávét, és készüljön fel a 
napra hűsítő, élénk nappali fényben, amely 
energiával tölti fel a testet és a lelket. Ha 
koncentrálni kell, nincs jobb a precízen 

beállított ragyogó fehér fénynél. Ha pedig 
nyugalomra vágyik, tegye fel a lábát, és 
válasszon meleg, puhán izzó fehér fényt a nap 
tökéletes befejezéseként.

Telepítést nem igénylő fényerő-
szabályozás

Élvezze a garantáltan zökkenőmentes fényerő-
szabályozást a Philips Hue-val. Nem túl világos. 
Nem túl sötét. Pont jó. Nincs szükség 
vezetékekre, villanyszerelőre vagy beépítésre

Teremtse meg a hangulatot

Teremtse meg a tökéletes hangulatot 
bármilyen alkalomhoz, és díszítse otthonát 
meleg-hideg árnyalatú fehér fényekkel. Egész 
éven át élvezze a különféle stílusokat attól 
függően, hogy egy tavaszi szellőre emlékeztető 
friss fehér fényt, a nyári nap melegét idéző 
meleg fehér fényt, vagy éppen téli nappalok 
jéghideg ragyogását szeretné visszaadni. Ez a 
funkció akkor működik, ha csatlakoztatja a 
Philips Hue bridge-et.

Ébresztés és lefekvés

A Philips Hue rendszere úgy ébreszti fel, 
ahogyan Ön szeretné, ezzel hozzásegíti ahhoz, 
hogy felfrissülve kezdje a napját. A fényerő a 
napfelkelte hatását utánozva fokozatosan 
növekszik, így hozzásegíti ahhoz, hogy 
természetes módon ébredjen fel, ahelyett hogy 
egy ébresztőóra hangos zajára ébredne. Kezdje 
napját a megfelelő módon. Esténként a 
pihentető meleg fehér fény segít szervezetének 
ellazulni, pihenni és felkészülni egy kellemes 
alvásra. Ez a funkció akkor működik, ha 
csatlakoztatja a Philips Hue bridge-et.

Intelligens vezérlés otthonról és házon 
kívülről egyaránt

A Philips Hue iOS és Android alkalmazások 
segítségével távolról irányíthatja a fényeket, 
bárhol is tartózkodik. Így akár munkába menet 
is ellenőrizheti, hogy tényleg lekapcsolta-e a 
lámpákat otthon, vagy előre felkapcsolhatja 
őket, ha későn ér haza. Ez a funkció akkor 
működik, ha csatlakoztatja a Philips Hue 
bridge-et.
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Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: műanyag, fém
• Szín: fehér

A termék méretei és tömege
• Magasság: 14,8 cm
• Hosszúság: 30 cm
• Szélesség: 30 cm
• Nettó tömeg: 1,520 kg

Műszaki adatok
• Hálózati tápellátás: Feszültség: 220 V - 240 V, 

50–60 Hz
• Fényforrás technológia: LED, Biztonságos, igen 

alacsony feszültség
• Fényforrások száma: 1
• watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 9 W
• Maximum teljesítményű (watt) cserefényforrás: 10 

W
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• Szabályozható fényerejű lámpatest

• LED
• Beépített LED
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, víz ellen nem védett
• Védelmi osztály: I - földelt

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 37,6 cm
• Hosszúság: 33,8 cm
• Szélesség: 19,8 cm
• Tömeg: 2,324 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és 

hálószoba, Otthoni iroda és dolgozószoba
• Stílus: Kortárs
• Típus: Falilámpa
•
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* *A Hue bridge külön megvásárolható
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