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V
a
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és
olv
etítsen ragyogó fényt 
 mennyezetre
ja hozzá a Being Philips Hue mennyezeti fehér hangulatfényt a Philips Hue rendszeréhez, 

 élvezze a természetes fehér fényt, amely elősegíti az ébredést, feltöltődést, koncentrálást, 
asást és lazítást. Élvezze az elegáns kivitelű, gyönyörűen ragyogó mennyezeti fényt.

Élje meg a pillanatait
• A meleg fehér fénytől a hideg, ragyogó nappali fényig
• Töltődjön fel, koncentráljon, olvasson és lazítson a fénnyel
• Ébredjen kellemesen a saját napfelkeltéjére

Lazítson
• Bárhonnan vezérelheti a világítást
• Állítson be ütemezett világítást az egyszerű otthoni automatizálás érdekében
• Garantáltan zökkenőmentes, vezeték nélküli fényerő-szabályozás
• Szabályozza a fényeket úgy, ahogy szeretné
• Készüljön fel a napra
• Legyen része egy tökéletes olvasási élményben
• Lazuljon el a meleg fehér fénnyel
• Koncentráljon tovább



 Teremtse meg a hangulatot

Teremtse meg a tökéletes hangulatot 
bármilyen alkalomhoz a gyönyörű, természetes 
fehér fényű lámpákkal. Az alkalmazást 
használva bármilyen árnyalatú fehér fényt 
beállíthat, a hűvös, stimulálóbb nappali fénytől 
kezdve a megnyugtató meleg fehér fényig. 
Vegye kezébe az irányítást, és állítsa be a 
hangulatot. Nem túl világosra. Nem túl sötétre. 
Úgy, hogy pont jó legyen.

Fény a jóllétéhez

A fény hatással van a hangulatunkra, 
viselkedésünkre, éberségünkre és a 
szokásainkra. Az alkalmazáson keresztül 
beállíthatja a pillanathoz illő fényt. A Philips 
Hue segít feltöltődni, koncentrálni, olvasni és 
lazítani. Változtassa élvezetes pillanatok sorává 

a napi rutint. Érezze magát máshogy. Érezze 
magát jobban.

Ébredjen természetesen

Tegye könnyebbé az alvási rutinját és ébredjen 
frissen minden nap. A Philips Hue-val majd 
kellemesen kel ki az ágyból. A fokozatosan 
növekvő fényintenzitás azt az érzést kelti, 
mintha napfényre ébredne – nem pedig az 
ébresztőóra zord keltésére.

Vezérlés az otthontól távol

Bárhol is van, távolról irányíthatja a fényeket. 
Ellenőrizze, hogy nem felejtette-e el 
lekapcsolni a lámpákat, mielőtt elment 
otthonról, és kapcsolja fel a világítást, ha sokáig 
dolgozik. A geofencing technológiával 
világosság fogadhatja, amikor hazaér, vagy 
automatikusan ki is kapcsolhatnak a lámpák, ha 

elmegy otthonról. Mindennek az a célja, hogy 
egyszerűbbé tegye az életét, és okos, hasznos 
módon tegye nyugodttá.

Kényelmes fényerő-szabályozás

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

Állítson be ütemezett világítást

A Philips Hue segítségével a távollétében is úgy 
tűnhet, mintha otthon lenne. Használja ehhez a 
Philips Hue alkalmazás ütemezés funkcióját. 
Állítsa be, hogy egy előre beállított időpontban 
felkapcsolódjanak a lámpák, és működő 
világításra érhessen haza. Még azt is beállíthatja, 
hogy különböző időpontban kapcsoljon be a 
világítás a szobákban. És természetesen az este 
folyamán fokozatosan is lekapcsolhatja a 
világítást, így soha nem kell amiatt aggódnia, 
hogy égve hagyta a lámpákat.
3261030P7

Fénypontok
Being HUE
Mennyezeti lámpa



Kiadás dátuma  
2016-10-01

Verzió: 1.0.1

12 NC: 9150 054 02301
EAN: 87 18696 15921 7

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Philips Lighting Holding 
B.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: fém, műanyag
• Szín: fekete

További funkcióval/tartozékkal
• Távvezérlővel szabályozható
• Hue Switch
• Integrált LED
• Tökéletes a hangulatteremtéshez
• Szórt fényhatás
• ZigBee Light Link
• Hue Switch mellékelve
• 4 fénykombináció
• A Philips HUE bridge segítségével 

továbbfejleszthető

A termék méretei és tömege
• Magasság: 5,1 cm
• Hosszúság: 34,8 cm
• Szélesség: 34,8 cm
• Nettó tömeg: 1,792 kg

Műszaki adatok
• Hálózati tápellátás: Feszültség: 220 V - 240 V, 50–

60 Hz
• Fényforrás technológia: LED, 24 V
• Fényforrások száma: 1
• watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 32 W
• Színhőmérséklet: hideg fehér

• A lámpa teljes fényárama: 2400 lm
• Szabályozható fényerejű lámpatest
• LED
• Beépített LED
• A mellékelt fényforrás energiaosztálya: beépített 

LED + A+ energiaosztályú fényforrás
• A lámpa a következő energiaosztályú fényforrással/

fényforrásokkal kompatibilis:: A++ - E
• Élettartama akár: 25 000 óra
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, víz ellen nem védett
• Védelmi osztály: I - földelt
• A fényforrás a következő teljesítményű 

hagyományos fényforrásnak felel meg:: 204 W

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 40,1 cm
• Hosszúság: 38,6 cm
• Szélesség: 8,8 cm
• Tömeg: 2,170 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és 

hálószoba, Konyha
• Stílus: Kortárs
• Típus: Mennyezeti lámpa
•
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