
Kompaktní provedení
Prodlužovací kabel Hue Play lze použít ke zvětšení vzdálenosti

mezi napájecí jednotkou a světly Hue Play nebo mezi jednotlivými

světelnými body. Celková maximální délka systému na jedno

svítidlo je 7 metrů.

Plné ovládání z chytrého zařízení pomocí Philips Hue Bridge

• Plné ovládání z chytrého zařízení pomocí Philips Hue Bridge

Kompaktní provedení, zážitek plného světla

• Instalujte lištu Hue Play podle vlastního vkusu

• Ozdobte svůj domov nepřímým chytrým osvětlením

• Montáž za televizní obrazovku

• Vytvořte si svoji atmosféru s bílým světlem od teplých tónů po
studené denní světlo

• Vylepšete si zábavu o chytré osvětlení

• Na jednu zástrčku můžete napojit až 3 světelné lišty Hue Play

• Ovládejte světla podle svých představ

Prodlužovací kabel
lišty Play

Hue White and Color
Ambiance

5m prodlužovací kabel

Kompatibilní pouze s Hue Play

Černá
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Přednosti
Plné ovládání s Philips Hue Bridge

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

Instalujte lištu Hue Play podle
vlastního vkusu

Světelnou lištu Philips Hue Play lze
umístit na stěnu nebo televizi, položit ji
vodorovně na jakýkoli povrch nebo
instalovat svisle. Všestranné chytré
osvětlení dokonale vynikne v každém
obývacím pokoji nebo herní či mediální
místnosti.

Ozdobte svůj domov chytrým
osvětlením

Proměňte náladu svého domova
jediným stisknutím tlačítka. Více než
16 milionů barev a 50 000 odstínů
studeného i teplého světla vám
pomůže navodit slavnostní atmosféru,
vytvořit ideální prostředí pro oslavu
nebo si jen užít večerní relax.

Montáž za televizní obrazovku

Chytrou světelnou lištu Philips Hue
Play upevněte pomocí přibalených
instalačních spon a oboustranné pásky
za televizní obrazovku. Ihned vytvoříte
nádherné podsvícení ve zvoleném
barevném odstínu.

Vytvořte si svoji atmosféru

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

Užívejte si větší zábavu

Nechte se pohltit filmem, hrou nebo
hudbou díky kouzlu světel. S milionem
barev, ze kterých můžete vybírat,
a bezpočtem různých osvětlení
proměníte jakýkoli obývací pokoj
v kinosál – už chybí jen kyblík
popcornu!

Propojte 3 světelné lišty Hue Play

Lišta Hue Play se nezamotá do změti
kabelů za televizí ani nezabere
množství zástrček. K jedné napájecí
jednotce můžete zapojit tři chytré
světelné lišty Hue Play. Takže zůstane
dost místa pro ostatní zařízení.
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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
App nebo doplňte do systému
vypínače, 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.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: černá

• Materiál: syntetická látka

Různé

• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice

• EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

• Délka kabelu: 5 m

• Výška: 1,3 cm

• Délka: 500 cm

• Čistá hmotnost: 0,087 kg

• Šířka: 1,3 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Životnost až: 0 h

• Celkový světelný tok svítidla: 0 lm

• Napájení ze sítě: Rozsah 110–240 V
• Ztlumitelné svítidlo: Ano

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ne

• Kód IP: IP20

• Třída ochrany: III – bezpečné velmi
nízké napětí

Design a provedení

• Barva: černá

• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice

• EAN/UPC – výrobek: 8718696171189

• Délka kabelu: 5 m

• Záruka: 2 roky

• Čistá hmotnost: 0,087 kg

• Materiál: syntetická látka

• Hrubá hmotnost: 0,124 kg

• Výška: 141,000 mm

• Výška: 1,3 cm

• Životnost až: 0 h

• EyeComfort: Ne

• Délka: 38,000 mm

• Šířka: 89,000 mm

• Číslo materiálu (12NC): 915005750101

• Délka: 500 cm

• Čistá hmotnost: 0,087 kg

• Šířka: 1,3 cm

• Celkový světelný tok svítidla: 0 lm

• Napájení ze sítě: Rozsah 110–240 V
• Ztlumitelné svítidlo: Ano

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ne

• Kód IP: IP20

• Třída ochrany: III – bezpečné velmi
nízké napětí
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