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Automatizálja világítását

az egyszerű vezérlés és kényelem érdekében
Egészítse ki rendszerét Philips Hue white fényforrással, és tegye otthonosabbá lakását a meleg 
fehér világítással, amelyet távvezérlővel tompíthat és szabályozhat. Automatizálja világítását, 
hogy úgy tűnjön, otthon van akkor is, ha valójában máshol van, vagy állítsa be az időzítőket.

Egyszerű vezérlés és kényelem
• 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



 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.

Időzítők a kényelemért

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.

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

Egyéni vezérlés

Csatlakoztassa a Philips Hue lámpát a bridge-
hez, és fedezze fel a végtelen lehetőségeket. 
Vezérelje a fényeket az okostelefonjáról vagy 
táblagépéről a Philips Hue alkalmazással, vagy 
adjon kapcsolókat a rendszeréhez a fények 
aktiválásához. Állítsa be az időzítőket, 
értesítéseket, riasztásokat és sok más 
lehetőséget a teljes körű Philips Hue-élmény 
érdekében. A Philips Hue használható az 

Amazon Alexa, az Apple Homekit és a Google 
Home szolgáltatásokkal is, amelyek révén 
hanggal vezérelheti a lámpáit.

Philips Hue bridge szükséges

Csatlakoztassa a Philips Hue lámpát a bridge-
hez, hogy a fényeket a Philips Hue alkalmazással 
az okostelefonjáról vagy táblagépéről 
vezérelhesse.

Vezeték nélkül vezérelhető LED

Ez a LED vezeték nélkül vezérelhető, ha 
intelligens vezérlés érdekében Philips Hue 
bridge-hez, vagy Philips Hue fényerő-
szabályozó kapcsolóhoz csatlakoztatja.

Kompatibilis eszköz szükséges
Ez a termék csak akkor szabályozható, ha 
Philips Hue bridge-hez vagy egy Philips Hue 
kompatibilis eszközhöz van csatlakoztatva
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A fényforrás
• Teljesítménytényező: >0,5
• Kapcsolási ciklusok száma: 50000
• Névleges élettartam: 15 000 óra
• Energiahatékonysági címke: A
• Rögzítés: GU10
• Kivitel: GU10
• Élettartam: 15000 óra
• Színhőmérséklet: 2700 K
• Teljesítmény: 5,5 W
• Max. üzemi energiafelhasználás: 5,5 W
• Max. készenléti energiafelhasználás: 0,1 W
• Fényáram: Kiváló minőségű fehér fény, Csak 

okoskészülékkel szabályozható fényerősségű, 
Sugárzási szög 46°

• Fényáram (lumen): 300 lm
• Bemeneti feszültség: 220–240 V

• Szoftverfrissítésekkel: ha hue bridge-hez 
csatlakozik

• Indítás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
• Magasság: 57 mm
• Szélesség: 50 mm

A doboz tartalma
• hue fehér fényforrások: 2

Környezetvédelem
• Üzemi páratartalom: 5% < H < 95% (nem 

lecsapódó)
• Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között

Garancia
• 2 év
•
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