Philips Hue White and
color ambiance
Stolní svítidlo Beyond

Integrované LED
Bílá
Chytré ovládání pomocí Hue
bridge*
Ovládejte systém hlasem*

Neomezené možnosti
pro mimořádné zážitky
Toto stylové stolní svítidlo LED Philips hue Beyond v sobě spojuje scénické náladové
osvětlení a hřejivé pracovní osvětlení. Lze je připojit k domácí bezdrátové síti a ihned
můžete kompletně ovládat domácí osvětlení z chytrého zařízení.
Vytvořte světlo přesahující vaše představy
• LightDuo: dva světelné zdroje pro funkční a náladové osvětlení

71202/31/PH

Neomezené možnosti
• Buďte kreativní díky 16 milionům barev
• Synchronizujte světlo s hudbou a filmy
• Vytvořte si své prostředí s osvětlením v barvě od teplé bílé po studené denní světlo
• Vstávejte a choďte spát přirozeně
• Uvolněte se, čtěte si, soustřeďte se a dobijte energii díky světelným schématům
• Chytré ovládání doma i mimo domov
• Nastavte si časovač pro své pohodlí
• Ztlumení bez nutnosti instalace
• Ovládejte světla podle svých představ
• Vyžaduje Philips Hue Bridge
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Přednosti
Funkční a náladové osvětlení

Synchronizujte s hudbou a filmy

Probouzejte se a usínejte

Užijte si čtení i práci v souladu se svou náladou
– ať již se cítíte uvolněně, energicky či družně.
A to vše díky síle světla. Svítidlo Philips Hue
Beyond má dva nezávislé světelné zdroje –
jeden pro směr vzhůru a druhý pro směr dolů
–, které umožňují vytvářet nespočetné
kombinace barevného a bílého světla. Nastavte
si funkční osvětlení a přidejte barevný nádech.
Můžete také vytvářet živé scény a kombinovat
různé barvy podle nálady, ať již chcete
odpočívat, dobít energii nebo poznávat nové
věci.

Rozšiřte zážitek ze sledování televize na celou
místnost nebo synchronizujte světlo se svou
oblíbenou hudbou a sledujte, jak reaguje na
rytmus. Stáhněte si aplikace od jiných výrobců
a objevte skvělé věci, které vám osvětlení
Philips Hue nabízí.

Philips Hue vám pomůže vstávat z postele
způsobem, jaký vám vyhovuje, takže se budete
probouzet s pocitem, že jste odpočatí. Jas
světla se postupně zvyšuje a tím napodobuje
efekt východu slunce a pomáhá vám vstávat
přirozeně, místo aby vás budil hlasitý zvuk
budíku. Začínejte svůj den správným
způsobem. Večer vám relaxační teplé bílé
světlo pomůže uvolnit se, odpočinout si a
připravit tělo na kvalitní noční spánek. Tato
funkce vyžaduje propojení s můstkem Philips
Hue.

Vykouzlete prostředí podle sebe

Buďte kreativní díky barvám

Pohrávejte si se světlem a vyberte si z 16
milionů barev, aby se ihned proměnil vzhled a
atmosféra místnosti. Nastavte scénu bez úsilí
jedním stisknutím tlačítka. Použijte oblíbenou
fotku a znovu oživte tuto vzácnou chvíli
záplavami světla. Uložte si své oblíbené
nastavení osvětlení a znovu ho vyvolejte,
kdykoli budete chtít, klepnutím prstu

Světlo pro vaše každodenní činnosti

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.

Světlo ovlivňuje naši náladu a chování. Světla
Philips Hue vám pomáhají přeměnit
každodenní návyky na něco, co vás baví.
Vynechejte ranní kávu a připravte se na den
s pomocí chladného, jasně bílého denního
světla, které vám vlije energii do žil, rozproudí
vaši mysl a povzbudí vás. Udržte svou
pozornost pomocí dokonale vyladěného jasně
bílého světla. Nebo si dejte nohy nahoru
a relaxujte při měkké záři bílého světla pro
perfektní závěr dne.
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Specifikace
Design a provedení
• Materiál: kov, sklo
• Barva: bílá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
•
•
•
•
•
•

Stmívatelné: Ano
Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku: Ano
Měnící barvy (PowerLED): Ano
Dokonale vhodné na vytvoření atmosféry: Ano
Světelné spojení ZigBee: Ano
Efekt rozptýleného světla: Ano

•
•
•
•

Celkový světelný výstup svítidla: 600 lm
Ztlumitelné svítidlo: Ne
LED: Ano
Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než
12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka
s výkonem: 28 W

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost výrobku

Rozměry a hmotnost balení

Technické údaje

Různé

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výška: 40,4 cm
Délka: 40,4 cm
Šířka: 29 cm
Čistá hmotnost: 2,670 kg

Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
Technologie žárovky: LED, 230 V
Počet žárovek: 2
Žárovka v balení: 4,5 W
Barva světla: teplá bílá

•
•
•
•

Výška: 28 cm
Délka: 42,8 cm
Šířka: 33,8 cm
Hmotnost: 3,850 kg

• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice,
Domácí kancelář a studovna
• Styl: Moderní
• Typ: Stolní svítidlo
•
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* *Hue bridge se prodává samostatně

