ดาวนไลท
LED อัจฉริยะ
แสงสีขาวปรับได
พลาสติก/สีขาว
Wi-Fi + บลูทูธ
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เลือกแสงโทนสีเหลืองหรือสี
ขาวนวล
ใชแสงโทนสีเหลืองหรือสีขาวนวลที่ปรับไดในบานของคุณดวยโคมไฟดาวนไลท
LED แบบฝงขนาด 4 นิ้วอัจฉริยะของ Philips โคมไฟนี้เชื่อมตอกับ WiZ แลว
ใชกับ Wi-Fi ที่มีอยูของคุณเพื่อควบคุมดวยแอพ WiZ หรือเสียงของคุณ
ติดตั้งงายดาย
• เชื่อมตอและใชงานไดทันที ใชงานกับ Wi-Fi ที่มีอยูได
การควบคุมแบบอัจฉริยะ
• ควบคุมไดจากทุกที่ดวยสมารทโฟนของคุณ
• ควบคุมดวยเสียงดวย Google Assistant, Alexa หรือ Siri Shortcuts
คุณสมบัติที่ชาญฉลาด
• ใหไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
• การตรวจสอบพลังงาน
• คุณลักษณะความเปนอยูที่ดีที่ตั้งคาไวลวงหนา
โหมดไฟ
• แสงสีขาวสามารถปรับไดตั้งแตโทนอุนไปจนถึงโทนเย็น และยังมีโหมดที่ตั้งคาไว
ลวงหนา
• ปรับแตงฉากดวยโหมดไฟแบบไดนามิกที่ตั้งคาไวลวงหนา
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ไฮไลท
แคเชื่อมตอและใชงานเลย
ควบคุมโคมไฟของคุณแบบแฮนดฟรีดวยเสียง
ของคุณแทน เพียงแคเชื่อมตอไฟดวงใหมของ
คุณ ดาวนโหลดแอพ WiZ แคนี้ คุณก็พรอม
แลว!
ควบคุมไดจากทุกที่
ควบคุมไฟ WiZ จากทุกหนทุกแหงดวยสมารท
โฟนของคุณ แลวคุณจะไมตองเปนกังวลอีกตอ
ไปวาเผลอลืมปดไฟกอนออกจากบาน แอพ
WiZ มีใหใชงานไดสำหรับทั้ง iOS และ
Android
ควบคุมดวยเสียง
ควบคุมโคมไฟของคุณแบบแฮนดฟรีและใช
เสียงของคุณและ Google Assistant,
Amazon Alexa หรือ Siri Shortcuts ใชคำ
สั่งเสียงงายๆ เพื่อเปดหรือปดไฟ เพิ่มความสวาง
และหรี่แสง เปลี่ยนสี และตั้งคาฉากของแสง
สวางแบบกำหนดเอง

ใหไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนด
เวลา
ตั้งไฟใหทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อใหรองรับ
กิจวัตรประจำวันและประจำสัปดาหของคุณ คุณ
สามารถตั้งกำหนดเวลาใหไฟเปดกอนที่คุณจะ
มาถึงบานและใหดับเมื่อไมมีความจำเปนตองใช
การตรวจสอบพลังงาน
แอพ WiZ จะเก็บบันทึกขอมูลการใชพลังงาน
ของดวงไฟของคุณไว คุณจึงสามารถดูรายงาน
รายสัปดาหหรือรายวันของคุณ แลววางแผนใช
ไฟอยางชาญฉลาดเพื่อประหยัดพลังงานที่บาน
ของคุณใหดีที่สุด
คุณลักษณะความเปนอยูที่ดีที่ตั้งคาไวลวงหนา
ใชคุณลักษณะความเปนอยูที่ดีที่ตั้งคาไวลวง
หนาในแอพ WiZ แลวเพลิดเพลินไปกับรูปแบบ
การทำงานของดวงไฟที่เหมาะกับชวงเวลาตางๆ
ตลอดทั้งวันของคุณ WiZ จะมอบแสงเดยไลทที่
สดใสเมื่อคุณตองการความกระปรี้กระเปราและ
สมาธิ แลวเปลี่ยนไปเปนแสงสีขาวโทนอุนที่
ละมุนตาอยางราบรื่นเพื่อชวยใหคุณผอนคลาย
และนอนหลับไดดีขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ
การออกแบบและตกแตง
• สี: สีขาว
• วัสดุ: พลาสติก
มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณเสริมรวมอยูดวย
• โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได: ไมมี
• สามารถปรับสลัวไดดวยรีโมทคอนโทรล: ได
• ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได
• มีรีโมทคอนโทรล: ไมมี
• Centerpiece: ได
คุณลักษณะการสองสวาง
• มุมของลำแสง: 110 °
• ดัชนีความถูกตองของสีสันของวัตถุภายใต
แสงไฟ (CRI): 80
อุปกรณเบ็ดเตล็ด
• ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ประโยชนใชสอย
การใชพลังงาน
• แรงดันไฟฟา: 220-240 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ
• ความยาวที่ตัดออก: 10.5 cm
• ความกวางที่ตัดออก: 10.5 cm
• ความสูง: 4.7 cm
• ความยาว: 12 cm
• น้ำหนักสุทธิ: 0.091 kg
• ระยะระหวางซอก: 10.1 cm
• ความกวาง: 12 cm
บริการ
• รับประกัน: 2 ป
ขอมูลทางเทคนิค
• อายุการใชงานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
• ขนาด: 120 mm
• ที่ยึดหลอดไฟลูเมนเอาตพุตรวม: 750
• สีของแสงไฟ: 2700-6500
• ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ได
• LED: ได
• LED ติดตั้งในตัว: ได
• มีหลอดไฟวัตต: 9
• รหัส IP: IP20
• ระดับการปองกัน: คลาส II

แสงสีขาวสามารถปรับไดตั้งแตโทนอุนไปจนถึง
โทนเย็น และยังมีโหมดที่ตั้งคาไวลวงหนา
เลือกสรรจากตัวเลือกแสงสีขาวโทนเย็นที่ให
ความมีชีวิตชีวาไปจนถึงแสงสีขาวอันออนละมุน
หรือเพียงแคเลือกจากโหมดที่ตั้งคาไวลวงหนา
แลว เชน โหมดจดจอและผอนคลาย เพื่อสราง
บรรยากาศที่ลงตัวสำหรับกิจกรรมของคุณมาก
ที่สุด
ฉากที่ปรับแตง
ผสมโหมดแสงไฟหลากสีและโหมดแสงไฟสีขาว
เพื่อสรางสรรคบรรยากาศแหงแสงที่สมบูรณ
แบบสำหรับชวงเวลาในทุกวันของคุณ สามารถ
บันทึกรูปแบบนี้ไวและสั่งเปดดั่งใจไดทุกเวลา
ดวยแอพ, WiZmote หรือคำสั่งเสียง

8719514393912
ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ
• EAN/UPC - ผลิตภัณฑ: 8719514393912
• น้ำหนักสุทธิ: 0.091 kg
• น้ำหนักสุทธิ: 0.127 kg

วันทีอ
่ อก: 2021-10-01
เวอรชน
ั : 0.57

• ความสูง: 12.200 cm
• ความยาว: 5.500 cm
• ความกวาง: 12.200 cm
• เลขที่วัสดุ (12NC): 929002647113
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