
Jednoduché
inteligentné osvetlenie
Malé biele stropné svietidlo Enrave je určené na osvetlenie

menších miest, ako sú vchody a vstupné chodby. Jemne nasvieti

kruhovú oblasť pod sebou. Jeho moderný dizajn a spektrum

bieleho svetla sa hodia skutočne do každej domácnosti.

Neobmedzené možnosti

• Ovládanie aplikáciou alebo hlasom*

• Ovládajte svetlá v okamihu

Jednoduché inteligentné osvetlenie

• Hue Bridge vám sprístupní kompletnú ponuku funkcií inteligentného
osvetlenia

• Navoďte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným
bielym svetlom

• Optimalizované svetelné recepty pre vaše denné aktivity

Malé stropné
svietidlo Enrave

Hue White ambiance

Integrované LED

Ovládanie cez Bluetooth alebo

aplikáciu

Vrátane stmievacieho spínača

Pridajte zariadenie Hue Bridge a

získajte ešte viac funkcií
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Hlavné prvky
Ovládanie aplikáciou alebo hlasom*

Lampa Philips Hue funguje
so zariadeniami Alice, Siri a Google
Assistant. Jednoduchými hlasovými
príkazmi môžete stlmiť, zosilniť alebo
zmeniť farbu svojho osvetlenia. Môžete
ovládať jednu lampu alebo všetky
svetlá vo svojej domácnosti. Ovládanie
hlasom vyžaduje systém Philips Hue
Bridge a kompatibilné partnerské
zariadenie.

Okamžite ovládajte svetlá

Vypínač so stmievačom Hue vám zaistí
okamžitú kontrolu nad inteligentnými
svetelnými svetlami Philips Hue.
Jedným dotykom tlačidla môžu všetci
u vás doma okamžite stlmiť alebo
rozjasniť osvetlenie miestnosti, vypnúť
či zapnúť svetlá alebo nastavovať
svetelnej scény.

Hue Bridge vám sprístupní kompletnú
ponuku funkcií inteligentného
osvetlenia

Svoje inteligentné osvetlenia doplňte
zariadením Hue Bridge (predáva sa
samostatne) a vychutnajte si
kompletnú ponuku funkcií radu Philips
Hue. Zariadenie Hue Bridge vám
umožní pridať až 50 inteligentných
svietidiel, ktoré môžete ovládať v celej
domácnosti. Ak chcete celú
konfiguráciu inteligentného domáceho
osvetlenia zautomatizovať, vytvorte si
rutinné postupy. Svietidlá ovládajte, aj
keď práve nie ste doma, a dokúpte si k
nim aj ďalšie príslušenstvo, akým sú
snímače pohybu alebo inteligentné
spínače.

Navoďte si tú správnu atmosféru
osvetlením s teplým až studeným
bielym svetlom

Vyberte si z viac než 50 000 odtieňov
teplého alebo chladného bieleho
svetla a navoďte si v domácnosti
dokonalú atmosféru pre každú aktivitu
a časť dňa. Ráno si môžete rozsvietiť
jasné biele svetlo, ktoré vám dodá
energiu a preberie vás, zatiaľ čo večer
môžete oddychovať pri tlmenom
zlatistom svetle.

Optimalizované svetelné recepty pre
vaše denné aktivity

Prednastavené svetelná schémy
Philips Hue si môžete zladiť so svojou
dennou aktivitou alebo náladou. Jasné
biele svetlo povzbudzujúcej schémy
(Energize) vás na začiatku dňa
naštartuje, zatiaľ čo jemné, mäkké
svetlo relaxačnej schémy (Relax) vám
pomôže oddýchnuť si. Chcete si
napríklad čítať knižku vo vani? Vyberte
si schému Čítanie (Read).
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Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava

• Farba: biela

• Materiál: kov, syntetický materiál

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

• Stmievateľné pomocou aplikácie
a spínača Hue: áno

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a
spálňa

• Štýl: Moderné

• Typ: Stropné svietidlo

Rozmery a hmotnosť výrobku

• Výška: 6,6 cm

• Dĺžka: 26,1 cm

• Šírka: 26,1 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

• Životnosť až: 25 000 h

• Technológia žiarovky: LED

• Farba svetla: 2200 – 6500 Hue White
Ambiance

• Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz

• Svietidlo s možnosťou stmievania:
áno

• LED: áno

• Zabudované LED: áno

• Počet žiaroviek: 1

• Vrátane žiarovky s wattovým
výkonom: 9.6 W

• Kód IP: IP20

• Trieda ochrany: I – s uzemnením

• Svetelný tok pri 2 700 K (základné
nastavenie): 950 lm

• Svetelný tok pri 4 000 K: 1 220 lm

• Možnosť výmeny predradníkov:
Replaceable control gear by a
professional

• Možnosť výmeny svetelného zdroja:
Replaceable LED light source by a
professional

Rozmery a hmotnosť balenia

• EAN/UPC - produkt: 8718696176412

• Netto hmotnosť: 1,400 kg

• Brutto hmotnosť: 1,878 kg

• Výška: 100,000 mm

• Dĺžka: 325,000 mm

• Šírka: 318,000 mm

• Materiál krytu (12NC): 915005996401
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