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Korlátlan lehetőségek

különleges élmény érdekében
Egészítse ki rendszerét Philips Hue white and color ambiance szpotlámpával, és élvezze a 
végtelen lehetőségeket biztosító és kiváló minőségű fehér és színes megvilágítás élményét.

Korlátlan lehetőségek
• Bánjon kreatívan a 16 millió színnel!
• Hozza összhangba a fényeket zenéivel és filmjeivel!
• Villanyozza fel a játékot!
• Ébredjen fel és aludjon el természetes módon!
• Teremtse meg az Önnek tetsző hangulatot meleg fehér vagy hideg nappali fénnyel!
• Lazítson, olvasson, koncentráljon és töltődjön fel fénybeállítások segítségével
• Intelligens vezérlés otthonról és házon kívülről egyaránt
• Időzítők beállítása a kényelem érdekében
• Telepítést nem igénylő fényerő-szabályozás
• Egyéni vezérlés
• Philips Hue bridge szükséges
• Vezeték nélkül vezérelhető LED-es fényforrás
• Csak Philips Hue-kompatibilis eszközökkel szabályozható a fénye



 Bánjon kreatívan a színekkel

Játsszon a fénnyel és válasszon a 16 millió 
színből, hogy azonnal megváltoztathassa 
szobájának megjelenését és hangulatát. 
Könnyen, egy gombnyomással beállíthatja az 
adott kombinációt. Használja kedvenc fotóját 
és élje át újra azt a különleges pillanatot a 
fényfoltok segítségével. Mentse el kedvenc 
fénybeállításait és egyetlen érintéssel hívja elő 
újra, amikor csak akarja

Hozza összhangba zeneszámokkal és 
filmekkel

Terjessze ki az egész helyiségre a tévénézés 
élményét, vagy szinkronizálja a fényt a kedvenc 
zenéjéhez, és figyelje, hogyan reagál a fény a 
ritmusra. Töltsön le külső alkalmazásokat, és 
fedezze fel, milyen elképesztő dolgokat 
valósíthat meg a Philips Hue rendszerrel.

Villanyozza fel a játékot!

Emelje újabb szintre a játékok adta élményt. 
Töltsön le külső alkalmazásokat, és fedezze fel, 
milyen elképesztő dolgokat valósíthat meg a 
Philips Hue rendszerrel.

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.

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.

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 fényforrás fehér fényt a 
nap tökéletes befejezéseként.
8718696485880

Fénypontok
Egy GU10 fényforrás
1 db GU10 fényforrás Fehér és színes fény



Kiadás dátuma  
2017-12-15

Verzió: 4.0.1

12 NC: 9290 002 61705
EAN: 87 18696 48588 0

© 2017 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
A fényforrás
• Fejelés: GU10
• Kivitel: GU10
• Élettartam: 25000 óra
• Teljesítmény: 6,5 W
• Fénykibocsátás: 16 millió szín, Funkcionális fehér 

fény, A fehér minden árnyalata, A fehér szín 
melegtől hidegig terjedő árnyalatai, Csak 
okoskészülékkel szabályozható fényerősségű, 
Sugárzási szög – 160° +- 20°

• Fénykibocsátás (lumen): 145 lm – 2000 K esetén, 
210 lm – 3000K esetén, 250 lm – 4000K esetén, 
230 lm – 6500K esetén, 38 Im/W hatásfok 4000 K 
esetén, Alapértelmezett indítás 195 lm 2700 K 
esetén, >80 CRI 2000–4000 K esetében

• Szoftverfrissítésekkel
• Indítás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
• Magasság: 71 mm
• Szélesség: 50 mm

A doboz tartalma
• Hue fényforrások: 1

Környezetvédelem
• Üzemi páratartalom: 0%< H <80% (nem 

lecsapódó)
• Üzemi hőmérséklet: 0 °C - 40 °C

Garancia
• 2 év
•
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