
Jednoduše chytré
osvětlení
S touto základní sadou, která obsahuje tři chytré žárovky s jemným

bílým světlem, Hue Bridge a vypínač, můžete začít budovat

inteligentní systém osvětlení. Jde o kompletní sadu k ovládání

domácího osvětlení a využití všech jeho skvělých funkcí.

Neomezené možnosti

• Ovládání chytrého osvětlení i na dálku

• Přicházejte do domova naplněného světlem

• Pomocí chytrého osvětlení můžete předstírat, že jste doma

• Ovládejte světla hlasem

• Stmívač můžete namontovat kdekoli

Základní sada,
patice E27

Hue White

Teplé bílé světlo

Zařízení Hue Bridge součástí

balení

Ovládání pomocí aplikace nebo

hlasem*

Zařízení Hue Bridge součástí

balení
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Přednosti
Osvětlení můžete ovládat, i když
nejste doma

Aplikace Philips Hue vám poskytuje
absolutní kontrolu nad osvětlením,
i když třeba právě nejste doma. Můžete
osvětlení vypínat i zapínat na dálku
pouze pomocí aplikace. Váš domov
bude vždy osvětlen přesně tak, jak
chcete.

Přicházejte do rozsvíceného domova

Nastavte aplikaci Philips Hue tak, aby
poznala, když se blížíte domů. Než
vystoupíte z vozu nebo vkročíte na
chodník, automaticky se rozsvítí vámi
vybraná chytrá světla.

Předstírejte, že jste doma

Aplikace Philips Hue umožňuje
naplánovat rutinní úkony osvětlení,
i když jste mimo domov. Chytré
osvětlení se zapne ve vámi nastavený
čas, někdy i o pár minut dříve nebo
později, takže opravdu nikdo nepozná,
že doma nejste.

Ovládejte systém hlasem

Při připojení k můstku Hue Bridge
můžete spárovat světla se systémy
Alexa, Apple HomeKit a Google
Assistant a ovládat osvětlení pomocí
hlasu. Jednoduché hlasové pokyny lze
využít k zapínání a vypínání světla,
úpravě jasu nebo nastavení světelné
scény.

Možnost namontovat kdekoli

Stmívač Philips Hue dokáže zastat
stejné funkce jako normální nástěnný
vypínač se stmívačem. Tím to však
nekončí. Kromě toho, že může být
upevněn na stěnu pomocí montážních
vrutů či silné lepicí pásky, můžete
sejmout magnetický ovladač a kamkoli
jej s sebou nosit.

Specifikace
Rozměry zářivky

• Rozměry (Š×V×H): 61x110

Ochrana životního prostředí

• Provozní vlhkost: 5% <vlhkost<95%
(nekondenzující)

• Provozní teplota: −10 až 45 °C

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

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

Záruka

• 2 roky: Ano

Spotřeba elektrické energie

• Třída energetické účinnosti (EEL): F
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Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Hmotnost: 67 g

• Technologie žárovky: LED

• Počet žárovek: 3

• Světelný tok při 2700 K (výchozí
nastavení z výroby): 1 055 lm

Bridge

• Frekvenční pásmo: 2400-2483.5 MHz

• Výška: 26 mm

• Max. počet příslušenství: 12

• Max. počet žárovek: 50

• Napájecí adaptér: 100–240 V AC /
50–60 Hz

• Spotřeba elektrické energie: 250mA
max

Žárovka

• Jas: 1 100

• Teplota chromatičnosti: 2700K

• Průměr: 61 mm

• Patice: E27

• Tvar produktu: A60

• Výška: 110 mm

• Vstupní napětí: 220V-240V

• Životnost: 25 000 h

• Světelný výkon: Měkké bílé světlo

• Světelný tok: 1100 lm
• Max. provozní výkon: 9,5 W

• Max. výkon v pohotovostním režimu:
0.5 W

• Počet cyklů zapnutí: 50 000

• Účiník: >0.5

• Jmenovitá životnost: 25 000 h

• Upgradovatelný software: Ano

• Spuštění: Okamžitý 100% světelný
výkon

• Příkon: 9,5 W

• Komunikační protokol: Bluetooth a
Zigbee

• Upgradovatelný software: Při
připojení k aplikaci Bluetooth nebo
zařízení Hue Bridge

Vypínač

• Baterie součástí balení: 1 x CR2450

• Frekvenční pásmo: 2400-2483,5 MHz

• Hodnocení IP: 20

• Životnost: 50.000 clicks

• Max. počet světel na vypínač: 10 bez
připojení k můstku Hue

• Minimální životnost baterie: 3 let

• Možnosti montáže: samostatně

• Speciální funkce: Není k dispozici

• Hloubka přepínače: 11 mm

• Výška přepínače: 92 mm

• Šířka přepínače: 35 mm

• Hloubka zadní strany: 14 mm

• Výška zadní strany: 115 mm

• Šířka zadní strany: 70 mm

• Hmotnost včetně zadní strany: 67 g

• Hmotnost přepínače: 37 g

• ZigBee Light link: IEEE 802.15.4
Protocol

Obsah balení

• Bridge: 1

• Ethernetový síťový kabel: 1

• Žárovky systému Hue: 3

• Přepínač ztlumení Hue: 1

• Napájecí adaptér: 1

Podporované systémy

• kompatibilní s technologií HomeKit:
iOS 11 or later

• IOS: 7 or later

• Aplikace Philips Hue: iOS 13 a novější,
Android 8.0 a novější

• Hlasoví asistenti: Amazon Alexa

• Aplikace Philips Hue Bluetooth: IOS 11
a vyšší, Android 7.0 a vyšší

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8719514289130

• Čistá hmotnost: 0,549 kg

• Hrubá hmotnost: 1,010 kg

• Výška: 14,000 cm

• Délka: 17,600 cm

• Šířka: 21,900 cm

• Číslo materiálu (12NC):
929002469204
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