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Philips hue Phoenix 4" mennyezeti lámpa állítható meleg-hideg árnyalatú fehér fényt bocsát ki, hogy 

gfeleljen a nap különböző pillanatainak. Az okoskészülékén keresztüli problémamentes vezérlés 

ekében hue bridge-en keresztül (nem tartozék) kapcsolódhat otthoni WiFi hálózatához.

Fényt visz az életébe
• 4 fénykombináció mindennapi tevékenységekhez

Különleges hangulatvilágítás
• Különleges hangulatvilágítás a fehér fény melegtől hidegig terjedő árnyalataival
• Egyszerű és zökkenőmentes fényerő-szabályozás az otthona újravezetékelése nélkül
• 3D struktúra a ragyogó fényhatás érdekében

Vezeték nélküli kapcsolat
• Teljes körű vezérlés intelligens készülékről a kibővített funkciók érdekében
• Fényjelzések biztosítják a folyamatos kapcsolatot
• Állítsa be, hogy a lámpák be- és kikapcsoljanak, amikor Ön nincs otthon.
• Mindig naprakész
• Akár 50 hue izzó és lámpa csatlakoztatása



 4 fénykombináció

Keresse meg mindenhez a legjobb fényt. A 
Philips hue négy fénykombináció formájában 
rögzítette Önnek az optimális fényt a nappali 
tevékenységekhez. Az „Energize” (energizálás) 
beállítás hűvös és ragyogó fényt biztosít az 
extra teljesítménynöveléshez. A 
„Concentrate” (koncentráció) beállítás 
lehetővé teszi az összpontosítást és 
munkavégzést a finoman beállított ragyogó 
fehér fény segítségével. A „Read” (olvasás) 
optimális meleg fehér fényt biztosít, amely nem 
erőlteti meg a szemet, azaz tökéletes egy jó is 
olvasáshoz. A „Relax” (lazítás) segíti az 
ellazulást a meleg fehér fény puha ragyogása 
mellett.

A fehér fény minden árnyalata

Teremtse meg a tökéletes hangulatot 
bármilyen alkalomhoz a gyönyörű, természetes 
fehér fényű LED-lámpákkal. Az alkalmazást az 

okoskészülékén használva bármilyen árnyalatú 
fehér fényt beállíthat, a hűvös, stimulálóbb 
nappali fénytől kezdve (6500K) a megnyugtató 
meleg fehér fényig (2200K).

Zökkenőmentes, vezeték nélküli 
fényerő-szabályozás

A Philips hue lámpák fényereje könnyen és 
zökkenőmentesen állítható az okoskészüléke 
segítségével. Nem kell újravezetékelni az 
otthonát, vagy fali kapcsolót telepíteni.

3D struktúra a ragyogó fény érdekében

A hue Phoenix 3D struktúrája javítja a lámpa 
kinézetét és kellemes fényeloszlást biztosít. A 
lámpa felületét a fényt elnyelő és visszaverő 
hatszögletű mintázat borítja, ami ragyogó 
hatást kelt. A hatás a látószögtől függően 
változik, így a hue Phoenix az otthona 
dinamikus és figyelemfelkeltő dísztárgya lesz, 
még kikapcsolt állapotban is.

Vezérlés az okoskészülékéről

Csatlakoztassa ezt a Philips hue lámpát a hue 
bridge-hez, és fedezze fel a világítási 
lehetőségek teljes körét. A hue lámpát vezeték 
nélküli módon vezérelheti bármely iOS vagy 
Android készülékről a Philips hue alkalmazáson 
vagy a hue technológiához kifejlesztett bármely 
harmadik fél által fejlesztett alkalmazáson 
keresztül. A szoftveres biztonság érdekében 
állítsa be az időzítőket, értesítéseket, 
riasztásokat és geofencing funkciót, a teljes 
körű hue-élmény érdekében pedig 
szinkronizálja a készüléket a 
szórakoztatórendszerével.

Időzítők és fényjelzések

Beállíthatja a Philips hue lámpát, hogy értesítse 
Önt a beérkező hívásokról, üzenetekről, 
közösségi hálózati frissítésekről, találkozókról, 
az időjárásról és az okoskészüléken keresztül 
fogadott egyéb aktuális kommunikációkról. Az 
IFTTT platformon keresztül különböző 
viselkedéseket állíthat be a lámpához. A hue 
hangulatvilágítási értesítései kellemes 
módszert kínálnak arra, hogy Ön folyamatosan 
tájékozott legyen és kapcsolatban maradjon.
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Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: műanyag, fém
• Szín: fehér

A termék méretei és tömege
• Hosszúság: 14 cm
• Szélesség: 8,4 cm
• Nettó tömeg: 0,300 kg
• Süllyesztett távolság: 10 cm
• Kivágás hossza: 12,5 cm
• Kivágás szélessége: 12,5 cm

Műszaki adatok
• Hálózati tápellátás: Feszültség: 220 V - 240 V, 50–

60 Hz
• Izzó technológia: LED, Biztonságos, igen alacsony 

feszültség
• Izzók száma: 1
• Watt fényforrás mellékelve: 5 W
• Maximum teljesítményű cserefényforrás: 5,5 W
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• Szabályozható fényerejű lámpatest

• LED
• Beépített LED
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, víz ellen nem védett
• Védelmi osztály: II - kettős szigetelésű
• A fényforrás a következő teljesítményű 

hagyományos izzónak felel meg:: 31 W

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 14,8 cm
• Hosszúság: 14,3 cm
• Szélesség: 9,3 cm
• Tömeg: 0,320 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és 

hálószoba, Funkcionális
• Stílus: Kortárs
• Típus: Süllyesztett spotlámpa
•
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