
Jednoduché
inteligentné osvetlenie
Odštartujte svoj inteligentný systém osvetlenia pomocou

štartovacej súpravy, ktorá obsahuje tri inteligentné žiarovky

s jemným bielym svetlom, zariadenie Hue Bridge a spínač. Súprava

obsahuje všetko, čo potrebujete na ovládanie osvetlenia

domácnosti a všetkých jeho skvelých funkcií.

Neobmedzené možnosti

• Ovládanie inteligentného osvetlenia mimo domova

• Príďte do domácnosti plnej svetla

• Pomocou inteligentného osvetlenia vytvorte dojem, že ste doma

• Ovládanie osvetlenia hlasom

• Namontujte stmievací spínač na ľubovoľné miesto

Štartovacia súprava
E27

Hue White

Teplé biele svetlo

Hue Bridge je súčasťou balenia

Ovládanie aplikáciou alebo

hlasom*
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Hlavné prvky
Ovládanie osvetlenia mimo domova

Aplikácia Philips Hue vám poskytuje
úplnú kontrolu nad vašimi svetlami, aj
keď nie ste doma. Vypnite a zapnite
svetlá na diaľku iba pomocou aplikácie,
aby ste zabezpečili, že váš domov je
vždy osvetlený tak, ako chcete.

Príďte domov za svetla

Nastavte aplikáciu Philips Hue, aby
rozpoznala, keď sa blížite domov.
Inteligentné svetlá sa automaticky
zapnú skôr, ako vykročíte z auta alebo
vkročíte na chodník.

Vytvorte dojem, že ste doma

Pomocou aplikácie Philips Hue
naplánujte svetelné programy
a použite ich vždy, keď ste preč. Vaše
inteligentné svetlá sa rozsvietia v čase,
ktorý ste vybrali – a niekedy pár minút
pred alebo po, aby ste skutočne
napodobnili svoju prítomnosť v dome.

Ovládanie hlasom

Pri pripojení k zariadeniu Hue Bridge
môžete spárovať svetlá so systémom
Alexa, Apple HomeKit alebo Google
Assistant a ovládať svoje svetlá
pomocou hlasu. Jednoduché hlasové
príkazy umožňujú zapnúť, vypnúť,
stlmiť alebo rozjasniť svetlá a dokonca
nastaviť svetelnú scénu.

Montáž na ľubovoľné miesto

Stmievací spínač Philips Hue funguje
ako bežný nástenný spínač a stmievač
– ale lepšie. Okrem montáže pomocou
skrutiek alebo silnej lepiacej pásky
môžete magnetický ovládač vybrať a
kamkoľvek ho vziať so sebou.

Technické údaje
Rozmery žiarovky

• Rozmery (Š x V x H): 113*62

Environmentálne otázky

• Prevádzková vlhkosť: 5 % <H<95 %
(bez kondenzácie)

• Prevádzková teplota: -10 °C – 45 °C

Záruka

• 2 roky: áno

Spotreba energie

• Označenie energetickej účinnosti
(EEL): A+

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

• Hmotnosť: 67

• Technológia žiarovky: LED

8718696785232



Bridge

• Frekvenčné pásmo: 2400-2483.5
MHz

• Výška: 26 mm

• Max. počet príslušenstva: 12

• Max. počet žiaroviek: 50

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

• Spotreba energie: 250mA max

Žiarovka

• Teplota farieb: 2700K

• Priemer: 61 mm

• Označenie energetickej účinnosti: A+

• Prípojka: E27

• Faktor tvaru: A60

• Výška: 110 mm

• Vstupné napätie: 220V-240V

• Životnosť: 25 000 h

• Svetelný výkon: Teplé biele svetlo

• Svetelný tok v lúmenoch: 806 lm

• Max. prevádzkový výkon: 9 W

• Max. výkon v pohotovostnom režime:
0.5 W

• Počet spínacích cyklov: 50 000

• Faktor účinnosti: >0.5

• Menovitá životnosť: 25 000 h

• Možnosť aktualizácie softvéru: áno

• Spustenie: Okamžitý výstup svetla
100 %

• Výkon vo wattoch: 9 W

• Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60 W

• Komunikačný protokol: Bluetooth a
Zigbee

• Hlboko stmievateľné: Nie

• Možnosť aktualizácie softvéru: Pri
pripojení k aplikácii Bluetooth App
alebo zariadeniu Hue Bridge

Spínač

• Batérie pribalené: 1 x CR2450

• Frekvenčné pásmo: 2400-2483,5
MHz

• Hodnotenie IP: 20

• Životnosť: 50.000 clicks

• Max. počet svetiel na spínač: 10, ak
nie je pripojený k zariadeniu Hue
Bridge

• Minimálna životnosť batérií: 3 rok
(roky)

• Montážne možnosti: Voľne položený

• Špeciálne funkcie: Nevzťahuje sa na
zariadenie

• Hĺbka spínača: 11 mm

• Výška spínača: 92 mm

• Šírka spínača: 35 mm

• Hĺbka nástennej podložky: 14 mm

• Výška nástennej podložky: 115 mm

• Šírka nástennej podložky: 70 mm

• Hmotnosť vrátane nástennej
podložky: 67 g

• Hmotnosť spínača: 37 g

• Svetelné rozhranie Zigbee: IEEE
802.15.4 Protocol

Obsah balenia

• Bridge: 1

• Ethernetový sieťový kábel: 1

• Žiarovky hue: 3

• Stmievací spínač Hue: 1

• Sieťový adaptér: 1

Podporované systémy a aplikácie

• Kompatibilné s technológiou
HomeKit: iOS 11 or later

• iOS: 7 or later

• Aplikácia Philips Hue: Android 7.0
alebo novšia verzia

• Hlasoví asistenti: Amazon Alexa

Rozmery a hmotnosť balenia

• EAN/UPC - produkt: 8718696785232

• Netto hmotnosť: 0,554 kg

• Brutto hmotnosť: 0,763 kg

• Výška: 10,100 cm

• Dĺžka: 21,000 cm

• Šírka: 21,000 cm

• Materiál krytu (12NC): 929001821604
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