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Neomezené možnosti

pro mimořádné zážitky
Systém Philips Hue s bílou a barevnou atmosférou obsahuje 3 žárovky, můstek a vypínač. 
Díky němu můžete z osvětlení udělat mimořádný zážitek s barevným i bílým světlem. 
Synchronizujte osvětlení s hudbou, televizorem i hrami a dosáhněte působivých efektů.

Neomezené možnosti
• Buďte kreativní díky 16 milionům barvám
• Synchronizujte světlo s hudbou a filmy
• Osvětlení hry

Světlo pro výjimečné okamžiky
• Vstávejte a choďte spát přirozeně
• Vytvořte si své prostředí s osvětlením od hřejivé bílé po chladné denní světlo
• Uvolněte se, čtěte si, soustřeďte se a dobijte energii díky světelným schématům

Snadné ovládání a pohodlí
• Chytré ovládání doma i mimo domov
• Nastavte si časovač pro vaše pohodlí
• Ztlumení bez nutnosti instalace
• Ovládejte světla podle svých představ
• Ovládání prostřednictvím bezdrátového přepínače ztlumení Philips Hue, který je součástí 

balení



 Buďte kreativní díky barvám

Pohrávejte si se světlem a vyberte si z 16 
milionů barev, aby se ihned proměnil vzhled a 
atmosféra místnosti. Nastavte scénu bez úsilí 
jedním stisknutím tlačítka. Použijte oblíbenou 
fotku a znovu oživte tuto vzácnou chvíli 
záplavami světla. Uložte si své oblíbené 
nastavení osvětlení a znovu ho vyvolejte, 
kdykoli budete chtít, klepnutím prstem

Synchronizujte s hudbou a filmy

Rozšiřte zážitek ze sledování televize na celou 
místnost nebo synchronizujte světlo se svou 
oblíbenou hudbou a sledujte, jak světlo reaguje 
na rytmus. Stáhněte si aplikace od jiných 
výrobců a objevte skvělé věci, které vám 
osvětlení Philips Hue nabízí.

Osvětlení hry

Zvyšte úroveň svých herních zážitků. Stáhněte 
si aplikace třetí strany a objevujte skvělé věci, 
které přináší Philips Hue.

Probouzejte se a usínejte

Philips Hue vám pomůže vstávat z postele 
způsobem, který vám vyhovuje, takže se 
budete probouzet s pocitem, že jste odpočatí. 
Jas světla se postupně zvyšuje a tím napodobuje 
efekt východu slunce a pomáhá vám vstávat 
přirozeně, místo aby vás budil hlasitý zvuk 
budíku. Začínejte svůj den správným 
způsobem. Večer vám relaxační teplé bílé 
světlo pomůže uvolnit se, odpočinout si a 
připravit tělo na kvalitní noční spánek.

Vykouzlete prostředí podle sebe

Kdykoli si vytvořte tu správnou atmosféru a 
zkrášlete si domov bílým světlem od teplých 
tónů po chladné. Užijte si různé styly osvětlení 
v průběhu roku, například jasné bílé světlo, 
které vám připomene jarní vánek, teplé bílé 
světlo evokující letní slunce nebo zimní ledově 
chladné denní světlo.

Světlo pro vaše každodenní činnosti

Světlo ovlivňuje naši náladu a chování. Zářivky 
Philips Hue vám pomáhají přeměnit 
každodenní návyky na něco, co vás baví. 
Vynechejte ranní kávu a připravte se na den 
s pomocí chladného, jasně bílého denního 
světla, které vám vlije energii do žil, rozproudí 
vaši mysl a dodá vám povzbuzení. Udržte 
pozornost s dokonale vyladěným jasným bílým 
světlem. Nebo si dejte nohy nahoru a relaxujte 
při měkké záři bílého světla pro perfektní závěr 
dne.
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Žárovka
• Patice: E27
• Tvar produktu: A60
• Životnost: 25000 hodin
• Teplota barev: 2000–6500K +16 milionů barev
• Příkon: 10 W
• Vstupní napětí: 220–240 V
• Výkon v lumenech: 806 lm při 4 000 K
• Upgradovatelný software: Ano
• Spuštění: Okamžitý 100% světelný výkon
• Výška: 110 mm
• Max. výkon v pohotovostním režimu: 0,2 W
• Průměr: 62 mm

Most
• Výška: 26 mm
• Frekvenční pásmo: 2400–2483,5 MHz
• Max. počet příslušenství: 12
• Max. počet žárovek: 50
• Adaptér napájení: 100–240 V AC / 50–60 Hz

Přepínač
• Baterie dodávány s přístrojem: 1 x CR2450
• Frekvenční pásmo: 2400–2483,5 MHz
• Životnost: 50 000 kliknutí
• Max. počet světel na přepínač: 10 bez připojení 

k můstku Hue
• Minimální životnost baterie: min 3 let
• Možnost inovace softwaru: při připojení k systému 

Philips Hue Bridge
• Hloubka přepínače: 11 mm
• Výška přepínače: 92 mm
• Šířka přepínače: 35 mm
• Hloubka zadní strany: 14 mm
• Výška zadní strany: 115 mm
• Šířka zadní strany: 70 mm
• Světelné spojení ZigBee: protokol IEEE 802.15.4

Obsah balení
• Spojení: 1
• Ethernetový síťový kabel: 1
• Adaptér napájení: 1
• Žárovky systému hue: 3
• Hue dimmer switch: 1

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

Záruka
• 2 roky: Ano
•
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