
Jednoduché a chytré
osvětlení
Svítidlo Philips Hue Iris v limitované edici navodí v každé místnosti

tu správnou atmosféru. K dostání je v stříbrné, zlaté, měděné a

rosé barvě. Svítidlo Iris současně barevně osvětlí stěnu a poskytuje

jemné podsvícení, a utváří jedinečně propracovaný efekt. Pokud

chcete získat další funkce, přidejte Hue Bridge.

Neomezené možnosti

• Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*

• Stylové svítidlo, které stačí zapojit a spustit

• Spojení krásy a chytrosti

• Probouzejte se a usínejte přirozeněji pomocí chytrého osvětlení

Snadné a chytré osvětlení

• Ovládejte aplikací Bluetooth až 10 světel

• 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

Iris limitovaná edice,
rosé

Hue White and Color
Ambiance

Integrované LED

Bezprostřední ovládání přes

Bluetooth

Ovládání pomocí aplikace nebo

hlasem*

Přidáním Hue Bridge získáte

další funkce
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Přednosti
Ovládání pomocí aplikace nebo
hlasem*

Svítidlo Philips Hue funguje
s hlasovými asistenty Alice, Siri a
Google Assistant. Pomocí
jednoduchých hlasových příkazů
můžete svítidlo stmívat, rozjasňovat a
měnit barvu, ovládat jedno svítidlo
nebo všechna světla v domácnosti.
Hlasové ovládání vyžaduje systém
Philips Hue Bridge a kompatibilní
partnerské zařízení.

Stylové svítidlo, které stačí zapojit a
spustit

Svítidlo Philips Hue Iris vám nabídne
jedinečný styl, který dokonale zapadne
do každé domácnosti. Toto zvýrazňující
svítidlo můžete doma umístit kdekoli –
může vám pestrobarevně ladit se
stěnami obývacího pokoje, nebo si ho
dejte na noční stolek a stane se z něj
jemné noční osvětlení.

Spojení krásy a chytrosti

Svítidlo Philips Hue Iris v limitované
rosé edici posouvá tento kultovní
design ještě dále. Promyšleně sladěné
prvky, jako je kabel obalený látkou,
kovová vnitřní trubice nebo průhledná
miska svítidla, společně tvoří kombinaci
chytrého svítidla s jedinečným
světelným efektem.

Probouzejte se a usínejte přirozeněji
pomocí chytrého osvětlení

Propojte svítidlo Philips Hue Iris
v limitované edici s Hue Bridge, a
využívejte spánkové rutiny, které Vám
umožní probouzet se a usínat
přirozeněji. Díky kombinaci dokonalého
stmívání svítidla a rozptýleného
podsvícení se můžete ráno probouzet
do vlastního úsvitu, který se bude
pomalu rozjasňovat. Aby se Vám
naopak večer lépe usínalo, bude
svítidlo postupně tlumit teplé bílé
světlo.

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.

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.
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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.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: další

• Materiál: syntetika a kov

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Měnící barvy (PowerLED): Ano

• Efekt rozptýleného světla: Ano

• Stmívatelné: Ano

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

• FFP – Frustration Free Pack (Sada
bez starostí): Ano

• Integrované LED: Ano

• Dokonale vhodné na vytvoření
atmosféry: Ano

• Obsahuje napájecí adaptér: Ano

• Obsahuje britskou zástrčku: Ano

• ZigBee Light link: Ano

Různé

• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice

• Typ: Stolní svítidlo

• EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

• Délka kabelu: 2 m

• Výška: 19,4 cm

• Délka: 20,4 cm

• Šířka: 18,8 cm

Servis

• Záruka: 2 roky
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Technické údaje

• Životnost až: 25 000 h

• Celkový světelný tok svítidla: 570

• Barva světla: 2000–6500 Hue Bílá
atmosféra

• Napájení ze sítě: Rozsah 100–240 V,
50–60 Hz

• Ztlumitelné svítidlo: Ano

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Počet žárovek: 1

• Příkon žárovky: 8.1

• Kód IP: IP20, ochrana proti
předmětům větším než 12,5 mm, není
voděodolné

• Třída ochrany: III – bezpečné velmi
nízké napětí

• Možnost výměny předřadníků:
Replaceable control gear by end-user

• Možnost výměny světelného zdroje:
Non-Replaceable LED light source
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