Торшер Signe з
градієнтом
Hue White and Color
Ambiance
Білий
Можна керувати через
Bluetooth із додатка
Керуйте за допомогою програми
або голосу*
Додайте Hue Bridge, щоб
розблокувати більше
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Зручне інтелектуальне
освітлення
Доповніть інтер’єр своєї оселі стильним тонким білим торшером
Signe із градієнтом, що поєднує численні кольори, забарвлюючи
стіни унікальним градієнтним світлом.
Необмежені можливості
• Синхронізуйте фільми, телепрограми, музику та ігри з розумним
освітленням
Зручне розумне освітлення
• Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth
• Керування освітленням за допомогою голосу*
• Створюйте індивідуальну атмосферу завдяки кольоровому розумному
освітленню
• Створюйте ідеальний настрій: від теплого до холодного білого світла
• Доступ до всього спектра можливостей розумних світильників завдяки
Hue Bridge
• Динамічні режими освітлення
• Бездоганне поєднання кольорів
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Найважливіше
Синхронізуйте фільми, телепрограми,
музику та ігри з розумним освітленням

Керування освітленням за допомогою
голосу*

Створюйте ідеальний настрій: від
теплого до холодного білого світла

Відкрийте для себе нові обрії у світі
розваг – синхронізуйте дії на екрані або
ритм музики з розумними
світильниками*. Виберіть спосіб
синхронізації світильників із фільмом,
музикою (зокрема, з використанням
інтеграції зі Spotify!), телепрограмою
або грою – і ваше освітлення заграє
барвами в унісон. * Потрібен комутатор
Hue Bridge

Якщо підключити світильники Philips
Hue до сумісного пристрою Google
Nest або Amazon Echo, вони
підтримуватимуть Amazon Alexa та
Google Assistant. Це дасть змогу
використовувати прості голосові
команди, щоб керувати однією лампою
або кількома світильниками в кімнаті
одночасно.

Ці лампи та світильники дають змогу
вибирати різні відтінки білого світла (від
теплого до холодного). Завдяки
повноцінному регулюванню яскравості
від яскравого до приглушеного нічного
світла можна налаштувати ідеальний
відтінок і яскравість освітлення
відповідно до своїх повсякденних
потреб.

Створюйте індивідуальну атмосферу
завдяки кольоровому розумному
освітленню

Доступ до всього спектра можливостей
розумних світильників завдяки Hue
Bridge

Миттєво створюйте особливу
атмосферу для будь-якого заходу в
своєму домі за допомогою понад 16
мільйонів кольорів. Одним натисканням
кнопки ви зможете створити святковий
настрій для вечірки, перетворити свою
вітальню в кінотеатр, прикрасити
інтер'єр, підкресливши кольори, тощо.

Доповніть свої розумні світильники
комутатором Hue Bridge (продається
окремо), щоб скористатися повним
спектром можливостей Philips Hue. За
допомогою Hue Bridge ви можете
додати до 50 розумних світильників і
керувати ними у всьому домі. Створіть
розклади, щоб автоматизувати всі
налаштування розумного домашнього
освітлення, керуйте своїм освітленням
з-поза дому або доповніть систему
такими аксесуарами, як датчики руху та
розумні вимикачі.

Керування 10 світильниками за
допомогою програми Bluetooth

За допомогою програми Hue Bluetooth
ви можете керувати розумними
світильниками Hue в одній кімнаті своєї
оселі. Додайте до 10 розумних
світильників і керуйте всіма ними лише
одним натисканням кнопки на
мобільному пристрої.
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Динамічні режими освітлення

світлу. Скористайтеся динамічними
режимами освітлення, щоб створити
ідеальний настрій для будь-якої
ситуації.

Створіть незабутню атмосферу для
особливих моментів завдяки живому

Щоб усе навколо заграло дивовижними
барвами, вистачить однієї лампи. Її
кольори природно зливаються, а світло,
яке вона випромінює, створює
унікальний ефект.

Характеристики
Дизайн та оздоблення
• Колір: білий
• Матеріал: алюміній
Різне
• Розроблено спеціально для:
використання у житлових кімнатах та
спальнях
• Тип: Торшер
Розміри та вага продукту
• Довжина кабелю: 2 m
• Висота: 145,8 cm
• Довжина: 11,1 cm
• Вага нетто: 2,275 kg
• Ширина: 11,1 cm
Обслуговування
• Гарантія: 2 роки

Бездоганне поєднання кольорів

Технічні характеристики
• Світловий потік 4000K: 2 550 lm
• Строк служби до: 25 000 година (-н)
• Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА, 24
В
• Колір світла: 2000-6500 Hue White
Color Ambiance
• Електромережа: 220 - 240 В, 50–60
Гц
• Світильник підтримує регулювання
яскравості: Так
• СВІТЛОДІОДНА: Так
• Вбудоване світлодіодне джерело
світла: Так
• Кількість ламп: 1
• Потужність лампи у комплекті: 29
• Клас захисту IP: IP20
• Клас захисту: II – подвійна ізоляція
• Змінне джерело світла: Ні
• Замінність джерела світла: Заміна
джерела світла спеціалістом (лише
для світлодіодних світильників):
• Замінність модулів регулювання:
Заміна модуля регулювання
спеціалістом.
• Світловий потік 2700K (стандартне
налаштування): 1 800 lm
Що підтримується
• Сумісність із функцією "Ефекти": Yes
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Розміри та вага в упаковці
• EAN/UPC – виріб: 8719514476196
• Вага нетто: 2,369 kg
• Вага брутто: 3,325 kg

Дата виходу: 2022-11-24
Версія: 0.186

• Висота: 1 506,000 mm
• Довжина: 120,000 mm
• Ширина: 146,000 mm
• Артикул (12NC): 915005987101
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