
Jednoduše chytré
osvětlení
Osvětlete si koupelnu barevným světlem se středním stropním

svítidlem Xamento. Jeho moderní design a unikátní světelný efekt

vám zpříjemní každodenní hygienickou rutinu a udělá z ní zábavu.

Snadné a chytré osvětlení

• Ovládejte aplikací Bluetooth až 10 světel

• Hue Bridge vám přinese kompletní nabídku funkcí pro chytré
osvětlení

• Nastavte si hands-free hlasové ovládání

• Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem

• Voděodolné chytré světlo do koupelny (IP44)

Stropní svítidlo
Xamento M Hue, bílé

Hue White and Color
Ambiance

Integrované LED

Ovládání pomocí aplikace přes

Bluetooth

Chytré ovládání pomocí

Hue Bridge*
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Přednosti
Ovládejte aplikací Bluetooth až
10 světel

Aplikace Hue Bluetooth vám umožňuje
ovládat chytré osvětlení Hue v jedné
místnosti u vás doma. Můžete přidat až
deset chytrých světel a ovládat je
jednoduchým stisknutím tlačítka na
vašem mobilním zařízení.

Hue Bridge vám přinese kompletní
nabídku funkcí pro chytré osvětlení

Pořiďte si ke svým chytrým světlům
Hue Bridge (prodává se samostatně).
Vychutnejte si kompletní nabídku
funkcí řady Philips Hue. Hue Bridge
vám umožní přidat až 50 chytrých
světel, která můžete u sebe doma
ovládat. Pokud chcete celou
konfiguraci chytrého domácího
osvětlení automatizovat, vytvořte si
rutiny. Ovládejte světla, i když právě
nejste doma, a pořiďte si k nim i další
příslušenství, jako jsou senzory pohybu
nebo chytré spínače.

Nastavte si hands-free hlasové
ovládání

Philips Hue funguje s hlasovými
asistenty Amazon Alexa
a Asistent Google po spárování se
zařízeními Google Nest nebo
Amazon Echo. Pomocí jednoduchých
hlasových příkazů můžete ovládat
několik světel, ale i třeba jediné svítidlo
v místnosti.

Vytvořte si zážitky šité na míru s
barevným chytrým světlem

Transformujte libovolnou místnost své
domácnost miliony barev světla. Jako
mávnutím kouzelného proutku si
navodíte jedinečnou atmosféru.
Dotykem tlačítka dokážete růžovou září
proměnit obývací pokoj, nebo můžete
celou domácnost osvětlit energickými
barvami, které promění noc ve vaší
osobní party.

Voděodolné chytré světlo do koupelny
(IP44)

Chytrá koupelnová světla Philips Hue
byla důkladně testována s ohledem na
odolnost proti vodě, takže se skvěle
hodí k osvětlení prostředí, kde je vlhko.
Každé koupelnové světlo splňuje
požadavky stupně krytí IP44.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: bílá

• Materiál: kov, syntetická látka

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Možnost ztlumení pomocí vypínače
Hue Switch a aplikace Hue: Ano
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Různé

• Speciálně navrženo pro: Koupelna

• Styl: Moderní

• Typ: Stropní světlo

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 8,4 cm

• Délka: 38,1 cm

• Šířka: 38,1 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Životnost až: 25 000 h

• Technologie žárovky: LED, 24 V
• Barva světla: 2000–6500 Hue Bílá

atmosféra

• Napájení ze sítě: 50–60 Hz

• Ztlumitelné svítidlo: Ano

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Počet žárovek: 1

• Příkon žárovky: 33.5 W

• Kód IP: IP44

• Třída ochrany: I – uzemnění

• Světelný tok při 2700 K (výchozí
nastavení z výroby): 2 100 lm

• Světelný tok při 4000 K: 2 350 lm

• Možnost výměny předřadníků:
Replaceable control gear by a
professional

• Možnost výměny světelného zdroje:
Replaceable LED light source by a
professional

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8718696176559

• Čistá hmotnost: 3,138 kg

• Hrubá hmotnost: 3,938 kg

• Výška: 100,000 mm

• Délka: 457,000 mm

• Šířka: 437,000 mm

• Číslo materiálu (12NC): 915005997801
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