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Korlátlan lehetőségek

Önre hangolva
Helyezzen Philips hue White and color hangulatizzót a Philips hue rendszerébe, és élvezze 
a kiváló minőségű fehér és színes fényt. Csatlakoztassa a Philips hue bridge elemhez, és 
vezérelje okostelefonjáról vagy táblagépéről.

Indítsa be a képzeletét
• Játsszon a fénnyel, és válasszon a 16 millió szín közül
• Hozza összhangba Philips hue fényeit a filmekkel és zenékkel

Élje meg a pillanatait
• A meleg fehér fénytől a hideg, ragyogó nappali fényig
• Töltődjön fel, koncentráljon, olvasson és lazítson a fénnyel
• Ébredjen kellemesen saját napfelkeltére

Lazítson
• Bárhonnan vezérelheti a világítást
• Állítson be ütemezett világítást az egyszerű otthoni automatizálás érdekében
• Szabályozza a fényeket úgy, ahogy szeretné

Egyszerű, megbízható és jövőbiztos rendszer
• Akár 50 Philips hue lámpát is csatlakoztathat



 Fessen a fénnyel

Játsszon a fénnyel, és válassza ki a hue 
alkalmazásból a 16 millió szín közül a 
hangulatához leginkább megfelelőt. Használja 
fel a kedvenc fényképét, és élje át újra azt a 
különleges pillanatot a színes fényfoltokkal. 
Mentse el kedvenc fénybeállításait, és hívja 
őket elő egyetlen érintéssel, amikor csak 
szeretné.

Hozza összhangba a fényeket a zenéivel 
és filmjeivel

Terjessze ki az egész helyiségre a TV-nézés 
élményét, vagy emelje a játék élményét a 
következő szintre. Töltsön le egy harmadik 
féltől származó alkalmazást, és fedezze fel, 
milyen elképesztő dolgokra lehet képes a 
Philips hue által. Vagy szinkronizálja a fényt a 
kedvenc zenéjéhez, és élvezzen teljességében 
minden ütemet. Alakítson táncparketté 
bármilyen szobát, és legyen tanúja annak, 

hogyan reagál a fény a zenére. Töltsön le egy 
harmadik féltől származó alkalmazást, és 
indítsa be a bulit a Philips hue segítségével.

Teremtse meg a hangulatot

Teremtse meg a tökéletes hangulatot 
bármilyen alkalomhoz a gyönyörű, természetes 
fehér fényű lámpákkal. Az alkalmazást 
használva bármilyen árnyalatú fehér fényt 
beállíthat, a hűvös, stimulálóbb nappali fénytől 
kezdve a megnyugtató meleg fehér fényig. 
Vegye kezébe az irányítást, és állítsa be a 
hangulatot. Nem túl világosra. Nem túl sötétre. 
Úgy, hogy pont jó legyen.

Fény a jóllétéhez

A fény hatással van a hangulatunkra, 
viselkedésünkre, éberségünkre és a 
szokásainkra. Az alkalmazáson keresztül 
beállíthatja a pillanathoz illő fényt. A Philips hue 
segít feltöltődni, koncentrálni, olvasni és 

lazítani. Változtassa élvezetes pillanatok sorává 
a napi rutint. Érezze magát máshogy. Érezze 
magát jobban.

Ébredjen természetesen

Tegye könnyebbé az alvási rutinját és ébredjen 
frissen minden nap. A Philips hue-val majd 
kellemesen kel ki az ágyból. A fokozatosan 
növekvő fényintenzitás azt az érzést kelti, 
mintha napfényre ébredne – nem pedig az 
ébresztőóra zord keltésére.

Vezérlés az otthontól távol

Bárhol is van, távolról irányíthatja a fényeket. 
Ellenőrizze, hogy nem felejtette-e el 
lekapcsolni a lámpákat, mielőtt elment 
otthonról, és kapcsolja fel a világítást, ha sokáig 
dolgozik. A geofencing technológiával 
világosság fogadhatja, amikor hazaér, vagy 
automatikusan ki is kapcsolhatnak a lámpák, ha 
elmegy otthonról. Mindennek az a célja, hogy 
egyszerűbbé tegye az életét, és okos, hasznos 
módon tegye nyugodttá.
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Az izzó
• Rögzítés: E27 csavarmenetes normál foglalat
• Kivitel: A60
• Élettartam: 25000 óra
• Teljesítmény: 10 W
• Fénykibocsátás: 16 millió szín, Funkcionális fehér 

fény, A fehér minden árnyalata, A fehér szín 
melegtől hidegig terjedő árnyalatai, Csak 
okoskészülékkel szabályozható fényerősségű, 
Sugárzási szög – 160° +- 20°

• Fénykibocsátás (lumen): 342 lm – 2000K esetén, 
570 lm – 3000K esetén, 806 lm – 4000K esetén, 
550 lm – 6500K esetén, 80 Im/W hatásfok 4000 K 
esetén, >80 CRI 2000–4000 K esetében

• Szoftverfrissítésekkel

• Indítás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
• Magasság: 110 mm
• Szélesség: 62 mm

A doboz tartalma
• Hue izzók: 1

Környezetvédelem
• Üzemi páratartalom: 0%< H <80% (nem 

lecsapódó)
• Üzemi hőmérséklet: 0 °C - 40 °C

Garancia
• 2 év
•
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