
Jednoduché
inteligentné osvetlenie
Kúpte si štýlové žiarovky s klasickým vzhľadom menšej veľkosti.

Tieto dve sviečkové žiarovky Filament majú stočené vnútorné

vlákno a päticu E14 a sú ideálne do malých svietidiel, ktorým

chcete dodať moderný nádych retro štýlu.

Jednoduché inteligentné osvetlenie

• Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth

• Ovládanie osvetlenia hlasom*

• Navoďte si tú správnu atmosféru osvetlením s jemným bielym
svetlom

• Hue Bridge vám sprístupní kompletnú ponuku funkcií inteligentného
osvetlenia

2-balenie, pätica
E14

Hue White Filament

Jemné biele svetlo

Okamžité ovládanie pomocou

funkcie Bluetooth

Ovládanie aplikáciou alebo

hlasom*

Pridajte zariadenie Hue Bridge a

získajte ešte viac funkcií
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Hlavné prvky
Ovládanie až 10 svetiel súčasne
pomocou aplikácie Bluetooth

Aplikácia Hue Bluetooth vám umožní
hlasom ovládať inteligentné svietidlá
Hue v jednej miestnosti v domácnosti.
Môžete pridať až 10 inteligentných
svietidiel a ovládať ich jedným
ťuknutím na tlačidlo v mobilnom
zariadení.

Ovládanie osvetlenia hlasom*

Systém Philips Hue spolupracuje so
systémami Amazon Alexa a Google
Assistant, keď je spárovaný s
kompatibilnými zariadeniami Google
Nest alebo Amazon Echo. Pomocou
jednoduchých hlasových príkazov
môžete ovládať niekoľko svetiel v
miestnosti, ale napríklad aj jediné
svietidlo.

Navoďte si tú správnu atmosféru
osvetlením s jemným bielym svetlom

Žiarovky a svietidlá Hue vyžarujú
jemné biele svetlo. Tieto svietidlá
možno stmievať (od jasného denného
svetla až po slabé nočné osvetlenie),
aby ste svoju domácnosť mohli naplniť
ideálnou intenzitou teplého svetla
práve vtedy, keď to potrebujete.

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.

Technické údaje
Rozmery žiarovky

• Rozmery (Š x V x H): 39,2x117

Environmentálne otázky

• Prevádzková vlhkosť: 5 % <H<95 %
(bez kondenzácie)

• Prevádzková teplota: –20 °C až 45 °C

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

• Stmievateľné pomocou aplikácie
a spínača Hue: áno

Záruka

• 2 roky: áno
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Spotreba energie

• Energy Efficiency Class: G

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

• Hmotnosť: 38 g

• Technológia žiarovky: LED

• Svetelný tok pri 2 100 K (základné
nastavenie): 300 lm

• Svetelný tok pri 2 700 K (základné
nastavenie): 300 lm

Žiarovka

• Teplota farieb: 2100K

• Priemer: 39,2 mm

• Prípojka: E14

• Faktor tvaru: Candle

• Výška: 117 mm

• Vstupné napätie: 220V-240V

• Životnosť: 15 000 h

• Svetelný výkon: Teplé biele svetlo

• Svetelný tok v lúmenoch: 300 lm

• Max. prevádzkový výkon: 4,5 W

• Max. výkon v pohotovostnom režime:
0.5 W

• Počet spínacích cyklov: 50 000

• Faktor účinnosti: 0.6

• Menovitá životnosť: 15 000 h

• Možnosť aktualizácie softvéru: pri
pripojení k aplikácii Bluetooth App
alebo zariadeniu Hue Bridge

• Spustenie: Okamžitý výstup svetla
100 %

• Výkon vo wattoch: 4,5 W

• Ekvivalent výkonu vo wattoch: 28 W

• Komunikačný protokol: Bluetooth a
Zigbee

• Možnosť aktualizácie softvéru: Pri
pripojení k aplikácii Bluetooth App
alebo zariadeniu Hue Bridge

Obsah balenia

• Žiarovky hue: 2

Podporované systémy a aplikácie

• Kompatibilné s technológiou
HomeKit: Yes

• iOS: Yes

• Aplikácia Philips Hue: IOS 13 a novší,
Android 8.0 a novší

• Hlasoví asistenti: Amazon Alexa,
Apple HomeKit (cez Hue Bridge),
Google Assistant, Microsoft Cortana
(cez Hue Bridge)

• Aplikácia Philips Hue Bluetooth:
Android 7.0 alebo novšia verzia, iOS
11 alebo novšia verzia

Rozmery a hmotnosť balenia

• EAN/UPC - produkt: 8719514302211

• Netto hmotnosť: 0,058 kg

• Brutto hmotnosť: 0,102 kg

• Výška: 17,400 cm

• Dĺžka: 8,600 cm

• Šírka: 7,200 cm

• Materiál krytu (12NC): 929002479502
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