Philips Hue White and
color ambiance
Un bec E27

1 x bec E27
Lumină albă ?i colorată
Intensitate luminoasă reglabilă
Control inteligent cu Hue Bridge*

8718696592984

Posibilită?i nelimitate
pentru o experien?ă extraordinară
Colorează-?i locuin?a cu acest bec colorat inteligent E27. Cu 16 milioane de culori dintre care
să alegi, această lumină poate da locuin?ei tale o nouă personalitate. Conectează-te la Hue
Bridge pentru a profita de controlul complet ?i caracteristicile iluminatului inteligent.
Posibilită?i nelimitate
• Joacă-te cu luminile colorate inteligente
• Intră în atmosferă cu lămpile inteligente cu lumină albă caldă până la rece
• Sincronizează-?i dispozitivele media cu luminile inteligente
• Lumini inteligente pentru a te trezi ?i a te ajuta să dormi
• Controlează de la distan?ă cu ajutorul aplica?iei Hue
• Controlează luminile prin intermediul vocii
• Conectează-te la Hue Bridge pentru controlul complet al iluminatului inteligent
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Repere
Joacă-te cu luminile colorate inteligente

Sincronizează-?i dispozitivele media cu
luminile

porne?te luminile de la distan?ă folosind doar
aplica?ia, pentru a te asigura că locuin?a ta este
întotdeauna luminată a?a cum dore?ti.
Controlează prin intermediul vocii

Cu Philips Hue nu există limite: cu peste 16
milioane de culori, î?i po?i transforma locuin?a
în locul perfect pentru petreceri, po?i aduce
basmele la via?ă ?i multe altele. Folose?te
scenele de lumină colorate, prestabilite pentru
a evoca senza?ia verii oricând dore?ti sau
folose?te propria fotografie pentru a reînvia
amintiri speciale.

Cu ajutorul aplica?iei Hue Sync, divertismentul
poate atinge culmi noi. Înconjoară-te de
luminile Philips Hue ?i porne?te filmul, muzica
sau jocul — apoi prive?te cum luminile
oglindesc culorile ?i ritmul.
Treze?te-te ?i mergi la culcare

Intră în atmosferă

Atunci când e?ti conectat la consola Hue
Bridge, luminile tale pot fi asociate cu Alexa,
Apple HomeKit ?i Google Assistant ?i po?i
controla luminile prin intermediul vocii.
Comenzile vocale simple î?i permit să aprinzi ?i
să stingi luminile, să reduci sau să cre?ti
intensitatea luminilor ?i chiar să creezi o scenă
luminoasă.
Conectează-te la Hue Bridge.

Folose?te peste 50.000 de nuan?e de lumină
albă caldă până la rece pentru a intra în
atmosfera de lucru, de joacă sau de relaxare —
indiferent de oră. Începe-?i diminea?a în for?ă
cu lumina albă strălucitoare rece, energizantă
sau relaxează-te seara cu tonuri aurii.

Setează-?i luminile să crească u?or în intensitate
diminea?a, la o oră prestabilită, pentru a mima
răsăritul soarelui ?i a te ajuta să î?i începi ziua
calm ?i cu for?e proaspete. Seara, luminile albe
calde relaxante te ajută să te destinzi, să te
relaxezi ?i să î?i pregăte?ti corpul pentru un
somn odihnitor.
Controlează luminile de la distan?ă

Aplica?ia Hue î?i oferă control complet asupra
luminilor, chiar dacă nu e?ti acasă. Opre?te ?i

Acest produs necesită conexiune la Hue Bridge
pentru a beneficia de controlul inteligent
complet ?i de toate caracteristicile.
Controlează-?i luminile cu ajutorul aplica?iei
Philips Hue, setează temporizatoare,
programe, adaugă sau elimină lumini ?i multe
altele. *Hue Bridge se vinde separat
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Specificaţii
Bec
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Factor de putere: > 0,5
Număr de cicluri de comutare: 50000
Durată de via?ă nominală: 25000 ore
Etichetă de eficien?ă energetică: A+
Soclu: E27
Formă: A19 E27
Durată de via?ă: 25000 ore
Putere: 10 W
Putere echivalentă: 60 W
Tensiune de intrare: 220 V-240 V
Flux luminos: 16 milioane de culori, Lumină albă
func?ională, Toate nuan?ele de alb, Culoare albă de
la cald la rece, Intensitate reglabilă numai prin
dispozitiv inteligent, Unghi fascicul - 160° +- 20°
Flux luminos: 342 lm la 2000 K, 570 lm la 3000 K,
800 lm la 4000 K, 550 lm la 6500K, Eficacitate 80
lm/W la 4000 K, >80 CRI de la 2000–4000 K
Posibilitate upgrade software
Pornire: 100% lumină instantanee
Înăl?ime: 110 mm

•
•
•
•

Înăl?ime: 4,3 inch
Lă?ime: 62 mm
Lă?ime: 2,4 inch
Temperatură culoare: 2000 K-6500 K

Ce este în cutie?
•
•
•
•
•
•
•

Consolă: Nu
Cablu de re?ea ethernet: Nu
Adaptor de curent electric: Nu
Becuri Hue: 1
Variator Hue: Nu
Becuri Hue White: Nu
Comutator Hue: Nu

Protec?ia mediului

• Umiditate opera?ională: 0%< H <80% (fără
condens)
• Temperatură opera?ională: 0 °C - 40 °C

Garan?ie
• 2 ani
•
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