Spot luminos dublu
Runner
Hue cu ambianță albă
LED integrat
Control Bluetooth prin aplicație
Include întrerupător cu variator
Adăugați o consolă Hue Bridge
pentru a descoperi mai multe
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Iluminat simplu și
inteligent
Lampa Philips Hue White ambiance Runner albă este prevăzută cu
spoturi ajustabile, pentru a putea să luminezi orice colț al încăperii
cu o lumină albă de la caldă la rece. Folosește rețetele de lumină
încorporate pentru rutina ta zilnică și obține controlul instantaneu
cu întrerupătorul cu variator Hue dimmer switch sau cu Bluetooth.
Adaugă o consolă Hue Bridge pentru mai multe caracteristici.
Reglare comodă
• Asociază cu un întrerupător cu variator wireless pentru control
wireless ușor.
Iluminat simplu și inteligent
• Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
• Controlați luminile prin intermediul vocii*
• Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
• Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice
• Descoperiți întreaga suită de caracteristici de iluminat inteligent cu
Hue Bridge
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Repere
Reglare fără instalare

Controlează luminile Philips direct cu
ajutorul întrerupătorului cu variator
wireless. Poți să aprinzi și să stingi
luminile, să realizezi comutarea între
patru rețete de lumină diferite și să
reduci luminozitatea la nivelul perfect.
Instalarea este rapidă, simplă și fără
bătăi de cap. Tot ce trebuie să faci este
să asociezi întrerupătorul cu lampa și
să îl așezi oriunde dorești în locuința ta.
Este atât de ușor.

Controlați luminile prin intermediul
vocii*

Obțineți rețete de lumină perfecte
pentru activitățile zilnice

Philips Hue funcționează cu Amazon
Alexa și Google Assistant, atunci când
este asociat cu un dispozitiv Google
Nest sau Amazon Echo. Comenzile
vocale simple vă permit să controlați
mai multe lumini dintr-o încăpere sau
doar o singură lumină.

Faceți-vă ziua mai ușoară și mai
plăcută cu rețete de lumină presetate,
concepute special pentru activitățile
dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit
și Relaxare. Cele două scene cu tonuri
reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută
să vă începeți ziua sau să vă păstrați
concentrarea, în timp ce scenele mai
calde pentru Citit și Relaxare vă ajută
să citiți confortabil sau să vă odihniți
mintea.

Creați atmosfera perfectă cu o lumină
albă caldă până la rece

Controlați până la 10 lumini cu
aplicația prin Bluetooth

Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți
controla luminile inteligente Hue într-o
singură încăpere a locuinței dvs.
Adăugați până la 10 lumini inteligente
și controlați-le cu o singură atingere a
unui buton de pe dispozitivul dvs.
mobil.

Descoperiți întreaga suită de
caracteristici de iluminat inteligent cu
Hue Bridge

Aceste becuri și instalații de iluminat
oferă diferite nuanțe de lumină albă
caldă până la rece. Datorită
reglabilității complete de la lumină
strălucitoare la lumină de veghe
estompată, puteți regla luminile la
luminozitatea și nuanța perfecte pentru
necesitățile dvs. zilnice.

Adăugați o consolă Hue Bridge
(comercializată separat) la luminile dvs.
inteligente pentru a descoperi întreaga
suită de caracteristici Philips Hue. Cu o
consolă Hue Bridge, puteți adăuga
până la 50 de lumini inteligente pe
care le puteți controla în întreaga
locuință. Creați rutine pentru a
automatiza întreaga instalație de
iluminat inteligent casnic. Controlați
luminile atunci când nu sunteți acasă
sau adăugați accesorii, precum senzori
de mișcare și întrerupătoare
inteligente.
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Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: alb
• Material: metal
Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• 4 rețete de lumină: Da
• Spot reglabil: Da
• Reglare intensitate luminoasă din
telecomandă: Da
• Hue switch: Da
• Este inclus întrerupătorul Hue Switch:
Da
• Lămpi LED incluse: Da
• Adaptată perfect pentru crearea unei
ambianțe: Da
• Se poate efectua upgrade cu Philips
HUE Bridge: Da
• ZigBee Light Link: Da
Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de
zi și dormitor
• Stil: Modern
• Tip: Spot luminos
• EyeComfort: Nu
Consum de energie
• Etichetă de eficiență energetică (EEL):
A
Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălțime: 10,9 cm
• Lungime: 30,5 cm
• Greutate netă: 0,960 kg
• Lățime: 8,9 cm
Service
• Garanție: 2 ani

Data apariţiei: 2021-07-12
Versiune: 0.287

Specificații tehnice
• Durată de viață de până la: 15.000
ore
• Flux luminos total al instalației de
iluminat (ascuns): 700 lm
• Flux luminos bec inclus: 350 lm
• Sursă de lumină echivalentă cu un
bec tradițional de: 50 W
• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 700 lm
• Tehnologie bec: LED, 230 V
• Culoare lumină: Hue cu ambianță
albă 2200-6500
• Alimentare de la rețea: 50 - 60 Hz
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Da
• LED: Da
• LED încorporat: Nu
• Clasa energetică a sursei de lumină
incluse: A
• Instalația de iluminat este compatibilă
cu bec(urile) din clasa: A+ până la E
• Număr de becuri: 2
• Soclu/fasung: GU10
• Puterea becului inclus: 5 W
• Putere maximă a becului de înlocuire:
5.5 W
• Cod IP: IP20
• Clasa de protecție: I - împământat
• Sursă de lumină înlocuibilă: Da
Dimensiunile și greutatea ambalajului
• EAN/UPC - produs: 8718696175309
• Greutate netă: 0,960 kg
• Greutate brută: 1,094 kg
• Înălțime: 143,000 mm
• Lungime: 134,000 mm
• Lățime: 354,000 mm
• Număr material (12NC): 915005915101
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