Συσκευασία 1
τεμαχίου GU10
Λευκό Hue
Απαλό λευκό φως
Άμεσος έλεγχος μέσω Bluetooth
Έλεγχος με εφαρμογή ή φωνητικός
έλεγχος*
Προσθέστε μια γέφυρα Hue
Bridge για να ξεκλειδώσετε
περισσότερες δυνατότητες
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Εύκολος έξυπνος
φωτισμός
Αποκτήστε έξυπνο φωτισμό για τα σποτ του σπιτιού σας με αυτόν τον
έξυπνο λαμπτήρα LED GU10, που παρέχει απαλό λευκό φως και
προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης και ασύρματης ρύθμισης της έντασης.
Εύκολος έξυπνος φωτισμός
• Ελέγξτε έως και 10 φώτα με την εφαρμογή Bluetooth
• Ελέγξτε τα φώτα με τη φωνή σας*
• Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με απαλό λευκό φωτισμό
• Ξεκλειδώστε την πλήρη σειρά δυνατοτήτων έξυπνου φωτισμού με τη
γέφυρα Hue Bridge
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Χαρακτηριστικά
Ελέγξτε έως και 10 φώτα με την εφαρμογή
Bluetooth

Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με απαλό
λευκό φωτισμό

Με την εφαρμογή Hue Bluetooth,
μπορείτε να ελέγχετε τα έξυπνα φώτα Hue
που έχετε εγκατεστημένα σε ένα δωμάτιο
του σπιτιού σας. Προσθέστε έως και 10
έξυπνα φώτα και ελέγξτε τα όλα μαζί με το
απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου στην κινητή
συσκευή σας.

Οι λαμπτήρες και τα φωτιστικά Hue
προσφέρουν απαλό λευκό φωτισμό. Με
ρύθμιση έντασης από έντονο φως ημέρας
μέχρι χαμηλά φώτα νύχτας, αυτά τα
έξυπνα φώτα σας επιτρέπουν να γεμίζετε
το σπίτι σας με το ιδανικό επίπεδο θερμού
φωτισμού όποτε το χρειάζεστε.

Ελέγξτε τα φώτα με τη φωνή σας*

Το Philips Hue συνεργάζεται με το
Amazon Alexa και το Google Assistant,
όταν συνδυάζεται με μια συμβατή συσκευή
Google Nest ή Amazon Echo. Απλές
φωνητικές εντολές σάς επιτρέπουν να
ελέγχετε πολλά φώτα ταυτόχρονα στο ίδιο
δωμάτιο ή έναν μόνο λαμπτήρα.

Προδιαγραφές
Διαστάσεις λαμπτήρα
• Διαστάσεις (ΠxYxB): 50x54
Περιβάλλον
• Υγρασία λειτουργίας: 5% <H<95%
(χωρίς υγροποίηση)
• Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C έως 45
°C

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• Ρύθμιση της έντασης από την εφαρμογή
Hue και από τον διακόπτη: Ναι
Εγγύηση
• 2 έτη: Ναι
Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη

Ξεκλειδώστε την πλήρη σειρά
δυνατοτήτων έξυπνου φωτισμού με τη
γέφυρα Hue Bridge

Προσθέστε μια γέφυρα Hue Bridge
(πωλείται ξεχωριστά) στον έξυπνο
φωτισμό σας και απολαύστε όλες τις
δυνατότητες της εμπειρίας Philips Hue.
Με μια γέφυρα Hue Bridge, μπορείτε να
προσθέσετε έως και 50 έξυπνες φωτεινές
μονάδες, για να τις ελέγχετε σε όλο το
σπίτι σας. Δημιουργήστε προγράμματα
φωτισμού για να αυτοματοποιήσετε
ολόκληρο το σύστημα του έξυπνου
οικιακού φωτισμού σας. Ελέγξτε τα φώτα
σας ενώ απουσιάζετε από το σπίτι ή
προσθέστε περιφερειακά όπως
αισθητήρες κίνησης και έξυπνους
διακόπτες.
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Τεχνικές προδιαγραφές
• Βάρος: 51
• Τεχνολογία λαμπτήρα: LED
Λαμπτήρας
• Θερμοκρασία χρώματος: 2700K (warm
white)
• Διάμετρος: 50 mm
• Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης: A+
• Εφαρμογή: GU10
• Μέγεθος: GU10
• Ύψος: 54 mm
• Τάση εισόδου: 220V-240V
• Διάρκεια ζωής: 15.000 h
• Απόδοση φωτισμού: Θερμό λευκό φως
• Απόδοση lumen: 400 lm
• Μέγ. ισχύς σε κατάσταση λειτουργίας:
5,2 W
• Μέγ. ισχύς σε κατάσταση αναμονής: 0.5
W
• Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
• Συντελεστής ισχύος: >0.8
• Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
• Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού:
Ναι
• Έναρξη: Άμεση απόδοση φωτισμού
100%
• Ισχύς: 5,2 W
• Ισοδύναμο ισχύος: 57 W
• Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth
και Zigbee
• Με δυνατότητα βαθιάς ρύθμισης
έντασης: Όχι
• Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού:
Όταν είναι συνδεδεμένο στην εφαρμογή
Bluetooth ή στη γέφυρα Hue Bridge

Ημερομηνία έκδοσης:
2021-09-09
Έκδοση: 0.608

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Λαμπτήρες hue: 1
Υποστήριξη
• Συμβατότητα με HomeKit: Yes
• iOS: Yes
• Εφαρμογή Philips Hue: IOS 13 και
μεταγενέστερη έκδοση, Android 8.0 και
μεταγενέστερη έκδοση
• Φωνητικοί βοηθοί: Amazon Alexa
• Εφαρμογή Philips Hue Bluetooth: IOS
11 και μεταγενέστερο, Android 7.0 και
μεταγενέστερο
Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8718699628697
• Καθαρό βάρος: 0,048 kg
• Μικτό βάρος: 0,074 kg
• Ύψος: 16,500 cm
• Μήκος: 5,500 cm
• Πλάτος: 8,800 cm
• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
929001953501
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