
 

 

Philips Hue
Bílá

Žárovka
E27

8718696449578
Zapněte svůj vnitřní klid

Přidejte žárovku Philips Hue White do svého systému Philips Hue a poznejte vysoce 
kvalitní bílé světlo, které lze plynule ztlumit. Připojte jí k vašemu systému Philips Hue 
Bridge a ovládejte jí pomocí svého chytrého telefonu nebo tabletu.

Zapněte svůj vnitřní klid
• Ovládejte svá světla odkudkoliv
• Snadná automatizace domova pomocí nastavení světelných rozvrhů
• Garantované bezdrátové ztlumení světla bez komplikací
• Ovládejte světla podle sebe

Snadný, spolehlivý a nadčasový systém
• Připojte až 50 světel Philips Hue



 Ovládání, i když nejste doma

Svá světla můžete ovládat dálkově, bez ohledu na to, 
kde se nacházíte. Zkontrolujte, jestli jste 
nezapomněli zhasnout při odchodu z domova, a 
rozsviťte, když zůstanete dlouho v práci. Pomocí 
technologie geofencing vás mohou světla dokonce 
přivítat, až se vrátíte domů, nebo se automaticky 
vypnout, když z domu odejdete. Cílem je zjednodušit 
si život a poskytnout vám pohodu a klid chytrými a 
užitečnými způsoby.

Pohodlné ztlumení

Vyzkoušejte garantované jemné ztlumení světla se 
systémem Philips Hue. Ani příliš zářivé, ani příliš 
tmavé – přesně podle vašich představ. Obejdete se 
bez kabelů, elektrikáře a náročné montáže.

Nastavte si světelný rozvrh

Díky osvětlení Philips Hue se pomocí funkce rozvrhu 
v aplikaci Philips Hue můžete tvářit, že jste doma, i 

když nejste. Nastavte světla tak, aby se zapnula 
v předvolený čas, takže při vašem návratu domů 
budou svítit. Můžete také nastavit, aby se v různých 
místnostech světla zapínala v různé denní doby. A 
v noci je samozřejmě možné světla nastavit tak, aby 
se postupně zhasínala, takže se nebudete muset 
nikdy bát, jestli jste někde nenechali rozsvíceno.

Funkce Smart Control

Připojte Philips Hue Bridge a vaše světla Philips Hue 
a pusťte se do objevování jejich nekonečných 
možností. Ovládejte světla z chytrého telefonu nebo 
tabletu prostřednictvím aplikace Philips Hue nebo 
doplňte do systému spínače, které budou světla 
aktivovat. Užijte si osvětlení Philips Hue naplno díky 
časovačům, upozorněním, výstrahám a dalším 
funkcím.

Rozšiřte si ekosystém

Philips Hue Bridge (součást balení) může obsloužit až 
50 světel a 10 kusů příslušenství. Stačí začít 
s libovolnou základní sadou a můžete se pustit do 
přidávání výrobků Philips Hue. Poté už můžete 
v intuitivní aplikaci Philips Hue pro chytrá zařízení se 
systémem iOS a Android ovládat světla pouhým 
pohybem prstu. Systém Philips Hue vychází při 
ovládání světel z bezpečné a spolehlivé technologie 
ZigBee s nízkou spotřebou energie. Do systému se 
neustále doplňují nové funkce a vylepšení. 
Aktualizace softwaru i firmwaru se ve výrobcích 
Philips Hue provádějí přímo, bezdrátově a bez 
námahy.
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Specifikace
Žárovka
• Padnoucí: Šroubovací základna s paticí E27
• Tvar produktu: A60
• Životnost: 25000 hodin
• Teplota barev: 2 700 K (teplé bílé)
• Příkon: 9,5 W
• Světelný výkon: Vysoce kvalitní bílé světlo, 

Stlumitelné pouze pomocí chytrého zařízení, Úhel 
paprsku 180°, >80 CRI

• Výkon v lumenech: 800 lm
• Upgradovatelný software: Ano
• Spuštění: Okamžitý 100% světelný výkon
• Výška: 110 mm
• Šířka: 61 mm

Obsah balení
• Žárovky Hue White: 1

Ochrana životního prostředí
• Provozní vlhkost: 5 % < H < 95 % (nekondenzující)
• Provozní teplota: -10 až 45 °C

Záruka
• 2 roky: Ano
•
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