
Světlo pro vaše chvilky
Když je součástí vašeho systému Philips Hue bodové světlo Philips

Hue Pillar s bílou atmosférou, můžete si užívat přirozeného bílého

světla, které vám pomůže probudit se, nabrat energii, soustředit se,

číst a odpočívat. Vysoce kvalitní bodové světlo vytvořené

s ohledem na trvanlivost a detail.

Světlo pro vaše chvilky

• Uvolněte se, čtěte si, soustřeďte se a dobijte energii díky světelným
schématům

• Jednoduché a bezdrátové ovládání s přepínačem ztlumení (součást
balení)

Vysoce kvalitní osvětlení a design

• Vysoký světelný výkon

Plné ovládání z chytrého zařízení pomocí Philips Hue Bridge

• Plné ovládání z chytrého zařízení pomocí Philips Hue Bridge

• Vytvořte si své prostředí s osvětlením v barvě od teplé bílé po
studené denní světlo

• Ovládejte světla podle svých představ

• Chytré ovládání doma i mimo domov

• Nastavte si časovač pro své pohodlí

• Vstávejte a choďte spát přirozeně

Jednoduché bodové
svítidlo Pillar

Hue White Ambiance

Vypínač se stmívačem součástí

balení

GU10

Černá

Chytré ovládání pomocí Hue

bridge*
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Přednosti
Světlo pro vaše každodenní činnosti

Světlo ovlivňuje naši náladu a chování.
Světla 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 povzbudí vás.
Udržte svou pozornost pomocí
dokonale vyladěného jasně bílého
světla. Nebo si dejte nohy nahoru
a relaxujte při měkké záři bílého světla
pro perfektní závěr dne.

Stmívač (součást balení)

Přepínačem ztlumení Philips Hue
napájeným baterií můžete snadno
ovládat svá světla s bílou atmosférou.
Pouhým stisknutím tlačítka můžete
procházet 4 různé světelné scény,
ztlumit nebo rozjasnit světlo a nastavit
ho na snadné používání. Přepínač
ztlumení je možné umístit kamkoli
v malém a elegantním doku, aniž byste
potřebovali kabely. Můžete ho
používat jako dálkové ovládání nebo
přepínač světla na stěně a užívat si to
správné světlo v každém okamžiku.
K jednomu přepínači ztlumení můžete
přidat až 10 světel Hue.

Vysoký světelný výkon

Vysoce kvalitní osvětlení se silným
světelným výkonem vydávající spoustu
bílého světla pro každý okamžik nebo
úkol.

Plné ovládání s Philips Hue Bridge

Připojte Bridge a světla Philips Hue a
otevřete si cestu k nekonečným
možnostem systému.

Vykouzlete prostředí podle sebe

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

Ovládejte světla podle svých představ

Připojte svá světla Philips Hue
k můstku a pusťte se do nekonečného
objevování nových možností. Ovládejte
světla z chytrého telefonu nebo tabletu
prostřednictvím aplikace Philips Hue
nebo doplňte do systému spínací
prvky, které budou světla aktivovat.
Vychutnejte si osvětlení Philips Hue
naplno díky časovačům, upozorněním,
výstrahám a dalším funkcím. Philips
Hue funguje i s technologiemi Amazon
Alexa, Apple Homekit a Google Home,
které vám umožní ovládat světla
hlasem.

Chytré ovládání doma i mimo domov

Pomocí aplikací Philips Hue pro
systémy iOS a Android můžete světla
ovládat dálkově, bez ohledu na to, kde
se nacházíte. Zkontrolujte, jestli jste
nezapomněli při odchodu z domova
zhasnout, a rozsviťte, když zůstanete
dlouho v práci. Tato funkce vyžaduje
propojení s můstkem Philips Hue.
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Časovače pro vaše pohodlí

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. Tato funkce
vyžaduje propojení s můstkem Philips
Hue.

Probouzejte se a usínejte

Philips Hue vám pomůže vstávat
z postele způsobem, jaký vám
vyhovuje, takže se budete probouzet
s pocitem, že jste odpočatí. Jasnost
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. Tato funkce vyžaduje
propojení s můstkem Philips Hue
Bridge.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: černá

• Materiál: kov

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• 4 světelná schémata: Ano

• Nastavitelné bodové světlo: Ano

• Stmívatelné pomocí dálkového
ovladače: Ano

• Vypínač Hue: Ano

• Včetně vypínače Hue: Ano

• Obsahuje LED žárovku/žárovky: Ano

• Dokonale vhodné na vytvoření
atmosféry: Ano

• Možnost upgradu pomocí Philips Hue
Bridge: Ano

• ZigBee Light link: Ano

Různé

• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice

• Styl: Moderní

• Typ: Bodové svítidlo

• EyeComfort: Ne

Spotřeba elektrické energie

• Třída energetické účinnosti (EEL): A

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 12 cm

• Délka: 10,3 cm

• Čistá hmotnost: 1,195 kg

• Šířka: 10,3 cm

Servis

• Záruka: 2 roky
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Technické údaje

• Životnost až: 15 000 h

• Celkový světelný tok svítidla (skryto):
350 lm

• Světelný tok žárovky: 350 lm

• Světelný zdroj odpovídá klasické
žárovce s výkonem: 50 W

• Celkový světelný tok svítidla: 250 lm

• Technologie žárovky: LED, 230 V
• Barva světla: 2200–6500 Hue White

Ambiance

• Napájení ze sítě: 50–60 Hz

• Ztlumitelné svítidlo: Ano

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ne

• Energetická třída světelného zdroje: A

• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami
třídy: A+ až E

• Počet žárovek: 1

• Patice/objímka: GU10

• Příkon žárovky: 5 W

• Maximální příkon náhradní žárovky:
50 W

• Kód IP: IP20

• Třída ochrany: II – dvojitá izolace

• Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8718696159316

• Čistá hmotnost: 1,195 kg

• Hrubá hmotnost: 1,315 kg

• Výška: 143,000 mm

• Délka: 134,000 mm

• Šířka: 178,000 mm

• Číslo materiálu (12NC): 915005403301
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