Лампа-свічка — розумна
лампочка з цоколем E14 —
(2 шт.)

Hue White and Color
Ambiance
Біле та кольорове світло
Миттєве керування через
Bluetooth
Керуйте за допомогою програми
або голосу*
Додайте Hue Bridge, щоб
розблокувати більше

8719514402324

Зручне інтелектуальне
освітлення
З цими 2 розумними лампами-канделябрами ваша кімната заграє
барвами. На вибір доступне біле світло з відтінками від теплого до
холодного, а також 16 мільйонів кольорів. Ви можете скористатися
Bluetooth, щоб миттєво керувати світлом в одній кімнаті, або
підключіться до Hue Bridge, щоб отримати весь спектр переваг.
Зручне розумне освітлення
• Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth
• Керування освітленням за допомогою голосу*
• Створюйте індивідуальну атмосферу завдяки кольоровому розумному
освітленню
• М’яке біле світло під свій настрій
• Ідеальні режими освітлення для повсякденних справ
• Доступ до всього спектра можливостей розумних світильників завдяки
Hue Bridge
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Найважливіше
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.
Керування освітленням за допомогою
голосу*

Створюйте індивідуальну атмосферу
завдяки кольоровому розумному
освітленню

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.
М’яке біле світло під свій настрій

Ідеальні режими освітлення для
повсякденних справ

Зробіть свій день простішим і
приємнішим за допомогою чотирьох
попередньо визначених режимів
освітлення, підібраних вручну
спеціально для повсякденних справ. Це
режими бадьорості, концентрації,
читання та відпочинку. Два режими з
прохолодними відтінками («Бадьорість»
і «Концентрація») допоможуть вам
розворушитися вранці або зберігати
зосередженість. Теплі режими
(«Читання» та «Відпочинок»), у свою
чергу, допоможуть читати з комфортом
або заспокоїти бентежний розум.
Доступ до всього спектра можливостей
розумних світильників завдяки 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.

Лампи та світильники Hue
випромінюють м’яке біле світло.
Завдяки повноцінному регулюванню
яскравості від яскравого денного світла
до приглушеного нічного освітлення з
цими розумними світильниками ви
зможете наповнювати свою оселю
теплим світлом ідеального рівня саме
тоді, коли це потрібно.

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.
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Характеристики
Розміри лампи
• Розміри (ШxВxГ): 39x117
Характеристики середовища
• Вологість під час роботи: 5 %
<H<95 % (без конденсації)
• Температура під час роботи: від -20°C
до 45°C
Додаткова функція/аксесуар у
комплекті
• Яскравість регулюється за допомогою
програми Hue або вимикачарегулятора: Так
Гарантія
• 2 роки: Так
Споживання енергії
• Позначка класу енергоефективності
(відповідно до (EU) 874/2012; A++ E): Not applicable
• Рівень енергоефективності: n/a
Обслуговування
• Гарантія: 2 роки
Технічні характеристики
• Світловий потік 4000K: 470 lm
• Вага: 40 g
• Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
• Світловий потік 2700K (стандартне
налаштування): 300 lm

Лампа
• Колірна температура: 2000K-6500K
+16 million colors
• Діаметр: 39 mm
• Патрон: E14
• Форм-фактор: B39
• Висота: 117 mm
• Вхідна напруга: 220V-240V
• Строк служби: 25 000 година (-н)
• Світловий потік: Біле та кольорове
світло
• Світловий потік: 470 лм при 4000K
• Макс. експлуатаційна потужність: 5,3
W
• Макс. споживання енергії в режимі
очікування: 0.5 W
• Кількість циклів перемикання: 50 000
• Коефіцієнт потужності: 0.5
• Номінальний термін експлуатації:
25 000 година (-н)
• Можливе оновлення прогр.
забезпечення: при підключенні до
програми Hue Bluetooth або до
комутатора Hue Bridge
• Запуск: Миттєве досягнення 100%
світловіддачі
• Потужність (Вт): 5,3 W
• Еквівалент потужності (Вт): 60 W
• Протокол обміну даними: Bluetooth та
Zigbee
• Можливе оновлення прогр.
забезпечення: При підключенні до
програми Hue Bluetooth або до
комутатора Hue Bridge
Що в коробці?
• Лампи Hue: 2
Що підтримується
• Сумісність із функцією "Ефекти": Yes
• Сумісність з HomeKit: Yes
• IOS: Yes
• Програма Philips Hue: IOS 13 і пізнішої
версії, Android 8.0 і пізнішої версії
• Голосові помічники: Amazon Alexa,
Apple HomeKit (через Hue Bridge),
Помічник Google, Microsoft Cortana
(через Hue Bridge)
• Програма Philips Hue Bluetooth:
Android 7.0 і наступні версії, IOS 11 і
наступні версії
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Розміри та вага в упаковці
• EAN/UPC – виріб: 8719514402324
• Вага нетто: 0,080 kg
• Вага брутто: 0,080 kg

Дата виходу: 2023-01-08
Версія: 0.56

• Висота: 174,000 mm
• Довжина: 72,000 mm
• Ширина: 72,000 mm
• Артикул (12NC): 929002294210
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