
Jednoduché
inteligentné osvetlenie
Vďaka technológii svetelného prechodu a pružnému dizajnu

dokáže svetelný pás Philips Hue gradient LightStrip vytvoriť

plynulý farebný prechod v každej miestnosti v domácnosti.

Jednoduché inteligentné osvetlenie

• Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth

• Ovládanie osvetlenia hlasom*

• Farebné inteligentné svetlo vám prinesie zážitky šité na mieru

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

• Hue Bridge vám sprístupní kompletnú ponuku funkcií inteligentného
osvetlenia

• Plynulé farebné prechody

• Tvarujte, skracujte alebo predlžujte

• Možnosť predĺženia až do 10 metrov

• Dynamické svetelné scény

Gradient LightStrip,
2 m

Hue White and color
ambiance

Integrované LED

Ovládanie cez Bluetooth alebo

aplikáciu

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.

Farebné inteligentné svetlo vám
prinesie zážitky šité na mieru

Zmeňte svoju domácnosť pomocou 16
miliónov farieb a pri každej udalosti sa
vám okamžite podarí navodiť tú
správnu atmosféru. Jedným dotykom
tlačidla sa môžete veselo naladiť na
večierok, premeniť obývačku na kino,
rozjasniť interiér domácnosti farebnými
akcentmi a urobiť množstvo iných vecí.

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

Tieto žiarovky a svietidlá vám ponúkajú
biele svetlo v širokom spektre
odtieňov, od teplých po studené.
Pretože sú úplne stmievateľné (od
jasného svetla až po slabé nočné
osvetlenie), môžete vyladiť odtieň a jas
svetla tak, aby ideálne vyhovoval
vašim každodenným požiadavkám.

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.

Plynulé farebné prechody

Jediný LED pás dokáže vytvoriť plynulý
prechod medzi niekoľkými farbami
súčasne. Farby sa prirodzene zlievajú a
vytvárajú tak jedinečný svetelný efekt.
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Tvarujte, skracujte alebo predlžujte

Svetelný pás Gradient LightStrip s
farebnými prechodmi je pružný a
môžete ho ohýbať a tvarovať presne
podľa priestoru, ktorý máte k dispozícii.
Na väčších plochách ho môžete
predĺžiť a na menších zas skrátiť.

Možnosť predĺženia až do 10 m

Svetelný pás Philips Hue Gradient
LightStrip s farebnými prechodmi
možno predĺžiť až na 10 metrov
pomocou 100-centimetrových
predlžovacích prvkov. Farebným
svetlom tak môžete rovnomerne pokryť
väčšie plochy, napríklad pri osvetlení

pozdĺž stien na lištách alebo pod
posteľou.

Dynamické svetelné scény

Obohaťte si atmosféru špeciálnych
udalostí živým svetlom. Dynamické
scény vám pomôžu vytvoriť tú správnu
atmosféru.
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Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava

• Farba: biela

• Materiál: silikón

Environmentálne otázky

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

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

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

• Meniace sa farby (LED): áno

• Možnosť stmievania: áno

• Stmievateľné pomocou aplikácie
a spínača Hue: áno

• Integrované LED: áno

Záruka

• 2 roky: áno

Svetelný pás

• Teplota farieb: 2000-6500 K

• Možnosť odstrihnutia: áno

• Možnosť predĺženia: áno

• Vstupné napätie: 220V-240V

• Výkon vo wattoch: 20 W

Spotreba energie

• Výkon vo wattoch: 20 W

Rozmery a hmotnosť výrobku

• Výška: 0,55 cm

• Dĺžka: 200 cm

• Šírka: 1,45 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

• Životnosť až: 25 000 h

• Životnosť: 25000h

• Kód IP: IP20

• Svetelný tok pri 2 700 K (základné
nastavenie): 1 600 lm

• Svetelný tok pri 4 000 K: 1 800 lm

• Možnosť výmeny predradníkov:
Replaceable control gear by end-user

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

Rozmery a hmotnosť balenia

• EAN/UPC - produkt: 8719514339965

• Netto hmotnosť: 0,420 kg

• Brutto hmotnosť: 0,590 kg

• Výška: 72,000 mm

• Dĺžka: 140,000 mm

• Šírka: 219,000 mm

• Materiál krytu (12NC): 929002994901
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