Lampă de plafon
Centris cu 3 spoturi
Hue cu ambianță albă și
color
LED integrat
Control Bluetooth prin aplicație
Controlați prin intermediul
aplicației sau al vocii*
Adăugați o consolă Hue Bridge
pentru a descoperi mai multe
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Iluminat simplu și
inteligent
Obțineți atât iluminat funcțional, cât și ambiental prin intermediul
unui singur corp de iluminat. Centris de culoare neagră are o lampă
de plafon fixă și trei spoturi care pot fi orientat la unghiuri
individuale. Setați fiecare lumină a instalației în oricare dintre
milioanele de culori, pentru a obține un aspect cu adevărat unic.
Posibilități nelimitate
• Combinați iluminatul funcțional și cel ambiental într-o singură
instalație
Iluminat simplu și inteligent
• Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
• Controlați luminile prin intermediul vocii*
• Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
• 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
Combinați iluminatul funcțional și cel
ambiental într-o singură instalație

Controlați luminile prin intermediul
vocii*

Creați atmosfera perfectă cu o lumină
albă caldă până la rece

Philips Hue Centris armonizează
funcționalitatea cu estetica într-o
lampă de plafon care combină o
instalație centrală cu spoturi de
iluminat care pot fi orientate individual
pentru a evidenția diferitele zone ale
încăperii. Setați Centris la una dintre
milioanele de culori sau la orice nuanță
de lumină albă caldă până la rece sau
setați fiecare lumină a lămpii la propria
nuanță individuală pentru un aspect
mai dinamic.

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.

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.

Creați o experiență personalizată cu
iluminatul inteligent color

Obțineți rețete de lumină perfecte
pentru activitățile zilnice

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.

Transformați-vă locuința prin
intermediul a 16 milioane de culori,
creând imediat atmosfera potrivită
pentru orice eveniment. La o singură
atingere a unui buton, puteți crea o
atmosferă festivă pentru o petrecere,
transforma sufrageria într-o sală de
cinema, amplifica decorul locuinței cu
accente color și multe altele.

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.

50608/30/P7
Descoperiți întreaga suită de
caracteristici de iluminat inteligent cu
Hue Bridge

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

Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: negru
• Material: metal
Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• 4 rețete de lumină: Da
• Spot reglabil: Da
• Intensitate reglabilă cu aplicația și
întrerupătorul Hue: Da
• LED integrat: 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, Bucătărie
• Stil: Contemporan
• Tip: Spot luminos
• EyeComfort: Nu
Consum de energie
• Etichetă de eficiență energetică: built
in LED + bulb of class A
Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălțime: 12,8 cm
• Lungime: 40,8 cm
• Greutate netă: 3,202 kg
• Lățime: 33,7 cm
Service
• Garanție: 2 ani

Specificații tehnice
• Durată de viață de până la: 15.000
ore
• Sursă de lumină 2 echivalentă cu un
bec tradițional de: 50 W
• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 2850 lm
• Tehnologie bec 2: LED, 230 V
• Număr de becuri 2: 3
• Soclu/fasung 2: GU10
• Bec de putere inclus 2: 5.7 W
• Bec de înlocuire de putere maximă 2:
6W
• Culoare lumină 2: Ambianță albă și
color Hue 2000-6500
• Alimentare de la rețea: 50 - 60 Hz
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Da
• LED: Da
• LED încorporat: Da
• Clasa energetică a sursei de lumină
incluse: LED încorporat + bec din
clasa A
• Instalația de iluminat este compatibilă
cu bec(urile) din clasa: A+ până la E
• Număr de becuri: 1
• Puterea becului inclus: 25 W
• Cod IP: IP20
• Clasa de protecție: I - împământat
• Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
Dimensiunile și greutatea ambalajului
• EAN/UPC - produs: 8718696176023
• Greutate netă: 3,202 kg
• Greutate brută: 4,423 kg
• Înălțime: 143,000 mm
• Lungime: 392,000 mm
• Lățime: 487,000 mm
• Număr material (12NC):
915005928501

sau adăugați accesorii, precum senzori
de mișcare și întrerupătoare
inteligente.

50608/30/P7

Data apariţiei: 2020-11-10
Versiune: 0.321

© 2020 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio
reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei informaţiilor incluse prin
prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate.
Informaţiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte
comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara
cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips
sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

