
Jednoduše chytré
osvětlení
Nainstalujte si tyto dvě chytré LED žárovky s paticí GU10 do

bodových svítidel – poskytnou vám měkké bílé světlo a možnost

okamžitého bezdrátového stmívání v jakékoli místnosti.

Snadné a chytré osvětlení

• Ovládejte aplikací Bluetooth až 10 světel

• Ovládejte světla hlasem*

• Navoďte si správnou atmosféru jemným bílým světlem

• Hue Bridge vám přinese kompletní nabídku funkcí pro chytré
osvětlení

Sada se 2 kusy GU10

Hue White

Měkké bílé světlo

Bezprostřední ovládání přes

Bluetooth

Ovládání pomocí aplikace nebo

hlasem*

Přidáním Hue Bridge získáte

další funkce

8719514340145



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.

Ovládejte světla hlasem*

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

Navoďte si správnou atmosféru
jemným bílým světlem

Žárovky a svítidla Hue vyzařují jemné
bílé světlo. Tato chytrá světla lze
stmívat (od jasného denního osvětlení
až po slabé noční osvětlení), abyste
svoji domácnost mohli naplnit ideální
intenzitou teplého světla právě tehdy,
kdy se vám to hodí.

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.

Specifikace
Rozměry zářivky

• Rozměry (Š×V×H): 50x54

Ochrana životního prostředí

• Provozní vlhkost: 5% <vlhkost<95%
(nekondenzující)

• Provozní teplota: −20 až 45 °C

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

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

Záruka

• 2 roky: Ano

Spotřeba elektrické energie

• Třída energetické účinnosti (EEL): F
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Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Hmotnost: 51

• Technologie žárovky: LED

• Světelný tok při 2700 K (výchozí
nastavení z výroby): 400 lm

Žárovka

• Teplota chromatičnosti: 2700K (warm
white)

• Průměr: 50 mm

• Patice: GU10

• Tvar produktu: GU10

• Výška: 54 mm

• Vstupní napětí: 220V-240V

• Životnost: 15 000 h

• Světelný výkon: Měkké bílé světlo

• Světelný tok: 400 lm
• Max. provozní výkon: 5,2 W

• Max. výkon v pohotovostním režimu:
0.5 W

• Počet cyklů zapnutí: 50 000

• Účiník: 0.5

• Jmenovitá životnost: 15 000 h

• Upgradovatelný software: Ano

• Spuštění: Okamžitý 100% světelný
výkon

• Příkon: 5,2 W

• Komunikační protokol: Bluetooth a
Zigbee

• Hluboce stmívatelné: Ne

• Upgradovatelný software: Při
připojení k aplikaci Bluetooth nebo
zařízení Hue Bridge

Obsah balení

• Žárovky systému Hue: 2

Podporované systémy

• kompatibilní s technologií HomeKit:
Yes

• IOS: Yes

• Aplikace Philips Hue: iOS 13 a novější,
Android 8.0 a novější

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

• Aplikace Philips Hue Bluetooth: IOS 11
a vyšší, Android 7.0 a vyšší

Rozměry zářivky

• Provozní vlhkost: 5% <vlhkost<95%
(nekondenzující)

• 2 roky: Ano

• EAN/UPC – výrobek: 8719514340145

• Záruka: 2 roky

• Provozní teplota: −20 až 45 °C

• Čistá hmotnost: 0,102 kg

• kompatibilní s technologií HomeKit:
Yes

• Hrubá hmotnost: 0,148 kg

• Teplota chromatičnosti: 2700K (warm
white)

• IOS: Yes

• Výška: 174,000 mm

• Průměr: 50 mm

• Rozměry (Š×V×H): 50x54

• Délka: 72,000 mm

• Patice: GU10

• Šířka: 72,000 mm

• Tvar produktu: GU10

• Žárovky systému Hue: 2

• Výška: 54 mm

• Vstupní napětí: 220V-240V

• Životnost: 15 000 h

• Aplikace Philips Hue: iOS 13 a novější,
Android 8.0 a novější

• Světelný výkon: Měkké bílé světlo

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

• Světelný tok: 400 lm
• Aplikace Philips Hue Bluetooth: IOS 11

a vyšší, Android 7.0 a vyšší

• Max. provozní výkon: 5,2 W

• Max. výkon v pohotovostním režimu:
0.5 W

• Počet cyklů zapnutí: 50 000

• Účiník: 0.5

• Jmenovitá životnost: 15 000 h

• Upgradovatelný software: Ano

• Spuštění: Okamžitý 100% světelný
výkon

• Příkon: 5,2 W

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

• Hmotnost: 51

• Komunikační protokol: Bluetooth a
Zigbee

• Hluboce stmívatelné: Ne

• Technologie žárovky: LED

• Upgradovatelný software: Při
připojení k aplikaci Bluetooth nebo
zařízení Hue Bridge
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• Světelný tok při 2700 K (výchozí
nastavení z výroby): 400 lm
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