
Jednoduše chytré
osvětlení
Malé stropní světlo Enrave s moderním designem vyzařuje světlo

směrem dolů v elegantním kruhu. Jeho teplé i studené bílé světlo

se dokonale hodí pro menší místa, jako jsou vchody a vstupní

chodby.

Neomezené možnosti

• Okamžité ovládání světel

Snadné a chytré osvětlení

• Hue Bridge vám přinese kompletní nabídku funkcí pro chytré
osvětlení

• Nastavte si hands-free hlasové ovládání

• Vytvořte si tu správnou atmosféru s teplým nebo studeným bílým
světlem

• Optimalizovaná světelná schémata pro denní aktivitu

Stropní svítidlo
Enrave, malé

Hue White Ambiance

Integrované LED

Ovládání pomocí aplikace přes

Bluetooth

Vypínač se stmívačem součástí

balení

Přidáním Hue Bridge získáte

další funkce
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Přednosti
Ovládejte okamžitě světla

S vypínačem se stmívačem Hue budete
mít všechna svá chytrá světla
Philips Hue pod kontrolou. Jedním
dotykem tlačítka můžou všichni u vás
doma okamžitě ztemnit nebo rozjasnit
místnost, vypnout či zapnout světla
nebo nastavit světelnou scénu.

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.

Nastavte si hands-free hlasové
ovládání

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

Vytvořte si tu správnou atmosféru
s teplým nebo studeným bílým
světlem

Vyberte si z více než 50 000 odstínů
teplého nebo studeného bílého světla
a navoďte si v domácnosti dokonalou
atmosféru pro každou aktivitu a denní
dobu. Ráno si můžete rozsvítit jasné
bílé světlo, které vám dodá energii
a čilost, a večer zase můžete odpočívat
při tlumené zlatavé záři.

Optimalizovaná světelná schémata
pro denní aktivitu

Přednastavená světelná schémata
Philips Hue si můžete sladit se svou
denní aktivitou nebo náladou. Jasné
bílé světlo Povzbuzujícího (Energize)
schématu vás na začátku dne
nastartuje, zatímco jemné, měkké
světlo schématu Relaxace (Relax) vám
pomůže si odpočinout. Chcete si třeba
číst knížku ve vaně? Schéma Čtení
(Read) bude ta pravá volba.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: černá

• Materiál: kov, syntetická látka

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Možnost ztlumení pomocí vypínače
Hue Switch a aplikace Hue: Ano
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Různé

• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice

• Styl: Moderní

• Typ: Stropní světlo

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 6,6 cm

• Délka: 26,1 cm

• Šířka: 26,1 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Světelný tok při 4000 K: 1 220 lm

• Životnost až: 25 000 h

• Technologie žárovky: LED

• Barva světla: 2200–6500 Hue White
Ambiance

• Napájení ze sítě: 50–60 Hz

• Ztlumitelné svítidlo: Ano

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Počet žárovek: 1

• Příkon žárovky: 9.6 W

• Kód IP: IP20

• Třída ochrany: I – uzemnění

• Možnost výměny světelného zdroje:
Světelný zdroj LED vyměnitelný
odborníkem

• Možnost výměny předřadníků:
Ovládací předřadník vyměnitelný
odborníkem

• Světelný tok při 2700 K (výchozí
nastavení z výroby): 950 lm

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8718696176429

• Čistá hmotnost: 1,400 kg

• Hrubá hmotnost: 1,878 kg

• Výška: 100,000 mm

• Délka: 325,000 mm

• Šířka: 318,000 mm

• Číslo materiálu (12NC): 915005996501
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