
Osvětlete jakýkoli
okamžik, kdekoli
S přenosným svítidlem Hue Go si můžete vzít chytré osvětlení s

sebou. Pomůže vám vytvořit dokonalou atmosféru se záplavou

barev i náladovým nasvětlením. Můžete ho používat samostatně,

nebo připojit k můstku Hue Bridge jako součást systému chytrého

osvětlení.

Neomezené možnosti

• Synchronizujte chytrá světla s filmy, televizními pořady, hudbou
nebo hrami 

• Ovládání na výrobku 
• Skutečně přenosné chytré světlo

• Dynamické a přirozené světelné efekty

• Chytré osvětlení vás probudí a pomůže vám i při usínání

Snadné a chytré osvětlení

• Ovládejte aplikací Bluetooth až 10 světel

• Ovládejte světla hlasem*

• Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem

• Navoďte si správnou atmosféru teplým až studeným bílým světlem

• Získejte ideální světelná schémata pro vaše každodenní činnosti

• Hue Bridge vám přinese kompletní nabídku funkcí pro chytré
osvětlení

Přenosné svítidlo Go
(poslední model)

Hue White and Color
Ambiance

Integrovaná LED a baterie

Ovládání pomocí aplikace přes

Bluetooth

Ovládání pomocí aplikace nebo

hlasem*

Přidáním Hue Bridge získáte

další funkce

76020/31/P7



Přednosti
Synchronizujte chytrá světla s
filmy, televizními pořady, hudbou
nebo hrami 

Synchronizujte dění na obrazovce
nebo rytmus hudby s chytrými světly.
Budete se bavit, jako ještě nikdy
dřív.* Vyberte si, jak chcete světla
s filmem, hudbou (včetně integrace
služby Spotify), televizním pořadem
nebo hrou synchronizovat, a pak už jen
sledujte, jak na ně barevná světla
v zóně Zábava reagují.  *Vyžaduje Hue
Bridge 

Ovládání na výrobku 

Nastavení světla můžete změnit
pomocí tlačítka, které je přímo na něm.
Stisknutím vybíráte speciální světelné
scény, jako je například „Nedělní
káva“ nebo „Kouzelný les“. Pokud ho
stisknete dvakrát a při druhém stisknutí
podržíte, můžete si nastavit barvu.  

Skutečně přenosné chytré světlo

Přenosné chytré světlo Hue Go má
vestavěnou nabíjecí baterii, takže si ho
můžete vzít opravdu kamkoli. Posviťte
si s ním na cestách, ozdobte stůl při
romantické večeři nebo si vytvořte tu
správnou atmosféru na venkovní letní
party. Užijte si 2,5 hodiny chytrého
zářivého osvětlení nebo až 18 hodin
příjemného světelného efektu svíčky.

Dynamické a přirozené světelné
efekty

Obohaťte si mimořádné chvíle živým
světlem. Vyberte si z dynamických
světelných efektů (Intimní světlo
svíček, Nedělní káva, Meditace,
Kouzelný les nebo Noční
dobrodružství) a vytvořte tu správnou
náladu pro každou situaci.

Chytré osvětlení vás probudí a
pomůže vám i při usínání

Připojte svítidlo Hue Go k můstku Hue
Bridge. Ráno můžete použít režim
budíku, který v předvolenou dobu
pomalu rozjasňuje světlo, jako když
vychází slunce. Do nového dne se tak
probudíte klidní a osvěžení. Večerní
režim usínání postupně stmívá teplé
bílé světlo a pomůže vám připravit se
na kvalitní noční spánek.

Ovládejte aplikací Bluetooth až
10 světel

Aplikace Hue Bluetooth vám umožňuje
ovládat chytré osvětlení Hue v jedné
místnosti u vás doma. Můžete přidat až
deset chytrých světel a ovládat je
jednoduchým stisknutím tlačítka na
vašem mobilním zařízení.
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Ovládejte světla hlasem*

Philips Hue funguje s hlasovými
asistenty Amazon Alexa či Google
Assistant po spárování se zařízeními
Google Nest nebo Amazon Echo.
Pomocí jednoduchých hlasových
příkazů můžete ovládat několik světel,
ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.

Vytvořte si zážitky šité na míru s
barevným chytrým světlem

Proměňte svůj domov s více než 16
miliony barev a ihned vytvořte
správnou atmosféru pro každou
událost. Jediným stisknutím tlačítka
můžete nastavit slavnostní náladu na
večírek, proměnit váš obývací pokoj v
kino, vylepšit váš domov s barevnými
akcenty a mnohem více.

Navoďte si správnou atmosféru
teplým až studeným bílým světlem

Tyto žárovky a svítidla vám nabízí bílé
světlo v širokém spektru odstínů, od
teplé až po studenou. Protože jsou
úplně stmívatelné (od jasného světla
až po slabé noční osvětlení), můžete
světla vyladit na odstín a jas, který
bude ideálně vyhovovat vašim
každodenním potřebám.

Získejte ideální světelná schémata pro
vaše každodenní činnosti

Usnadněte si a zpříjemněte den
předvolenými světelnými schématy
speciálně vytvořenými pro vaše
každodenní činnosti: Povzbuzující,
Soustředění, Čtení a Relaxační. Dvě
scény ve studených tónech,
Povzbuzující a Soustředění, vám
pomohou zahájit den a soustředit se,
scény s teplejším světlem, Čtení a
Relaxační, pak využijete, když si
budete chtít pohodlně číst nebo nechat
svou mysl odpočinout.

Hue Bridge vám přinese kompletní
nabídku funkcí pro chytré osvětlení

Pořiďte si ke svým chytrým světlům
Hue Bridge (prodává se samostatně).
Vychutnejte si kompletní nabídku
funkcí řady Philips Hue. Hue Bridge
vám umožní přidat až 50 chytrých
světel, která můžete u sebe doma
ovládat. Pokud chcete celou
konfiguraci chytrého domácího
osvětlení automatizovat, vytvořte si
rutiny. Ovládejte světla, i když právě
nejste doma, a pořiďte si k nim i další
příslušenství, jako jsou senzory pohybu
nebo chytré spínače.
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Specifikace
Design a provedení

• Barva: bílá

• Materiál: syntetická látka

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Měnící barvy (LED): Ano

• Efekt rozptýleného světla: Ano

• Stmívatelné: Ano

• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na
výrobku: Ano

• Dokonale vhodné na vytvoření
atmosféry: Ano

• Přenosný: Ano

• Obsahuje napájecí adaptér: Ano

• ZigBee Light link: Ano

Různé

• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice

• Styl: Moderní

• Typ: Stolní svítidlo

• EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 7,9 cm

• Délka: 15 cm

• Čistá hmotnost: 0,625 kg

• Šířka: 15 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Životnost až: 20 000 h

• Světelný zdroj odpovídá klasické
žárovce s výkonem: 43 W

• Barva světla: 2000–6500 Hue White
Color Ambiance

• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V
• Ztlumitelné svítidlo: Ano

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Kód IP: IP20

• Třída ochrany: III – bezpečné velmi
nízké napětí

• Možnost výměny světelného zdroje:
Nevyměnitelný světelný zdroj LED

• Možnost výměny předřadníků:
Ovládací předřadník vyměnitelný
koncovým uživatelem

Design a provedení

• Barva: bílá

• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice

• EAN/UPC – výrobek: 8718696173992

• Záruka: 2 roky

• Čistá hmotnost: 0,625 kg

• Materiál: syntetická látka

• Styl: Moderní

• Hrubá hmotnost: 1,152 kg

• Typ: Stolní svítidlo

• Výška: 100,000 mm

• Výška: 7,9 cm

• Životnost až: 20 000 h

• EyeComfort: Ne

• Délka: 219,000 mm

• Šířka: 209,000 mm

• Číslo materiálu (12NC): 915005821901

• Délka: 15 cm

• Čistá hmotnost: 0,625 kg

• Šířka: 15 cm

• Světelný zdroj odpovídá klasické
žárovce s výkonem: 43 W

• Měnící barvy (LED): Ano

• Efekt rozptýleného světla: Ano

• Stmívatelné: Ano

• Barva světla: 2000–6500 Hue White
Color Ambiance

• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V
• Ztlumitelné svítidlo: Ano

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na
výrobku: Ano

• Dokonale vhodné na vytvoření
atmosféry: Ano

• Kód IP: IP20

• Třída ochrany: III – bezpečné velmi
nízké napětí

• Přenosný: Ano

• Obsahuje napájecí adaptér: Ano

• Možnost výměny světelného zdroje:
Nevyměnitelný světelný zdroj LED

• Možnost výměny předřadníků:
Ovládací předřadník vyměnitelný
koncovým uživatelem

• ZigBee Light link: Ano
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