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barvajte si svet s svetlobo
ste barve v dnevni svetlobi ali zlati odtenki jesenskega gozda – s kompletom za razširitev 
ilips Bloom White lahko doma s pametnim telefonom ali napravami ustvarite idealno 
tlobno vzdušje. Obarvajte si svet s svetlobo.

Brezžična povezava
• Upravljajte s pametnimi napravami iOS in Android
• Vedno posodobljeno
• Povežite do 50 sijalk in svetilk

Svetlobo uskladite s trenutnim razpoloženjem
• Ustvarite svetlobne nastavitve glede na najljubšo sliko
• S svetlobo si zagotovite boljši spanec
• Uživajte v dinamičnih svetlobnih učinkih, usklajenimi z dogajanjem
• Svetila nastavite tako, da se vklapljajo in izklapljajo, ko vas ni doma

Idealno dopolni vsako opremo prostora
• Svobodna namestitev, idealno dopolni opremo prostora
• Z barvno svetlobo spreminjajte vzdušje
• Idealna količina svetlobe



 Upravljajte s pametnimi napravami

Svetilke enostavno sinhronizirajte z obstoječim 
mostom Philips hue. Ko to storite, lahko 
svetilke upravljate brezžično iz vsakega 
prostora v svojem domu. S pametno napravo v 
dnevnem prostoru, jedilnem kotu ali spalnici 
lahko upravljate svetilke, ki so povezane z 
mostom.

Nadgradljivo

Philips Hue temelji na varčni, varni in zanesljivi 
tehnologiji ZigBee za upravljanjem svetilk. 
Sistemu nenehno dodajamo nove funkcije in 
izboljšave. Programska in vdelana programska 
oprema izdelka Hue se posodabljata brezžično.

Razširite ekosistem

Z obstoječim mostom Philips Hue lahko 
povežete do 50 sijalk ali svetilk. Uporabite 
katerikoli komplet za razširitev in dodajajte 
poljubne kombinacije sijalk Philips Hue ali 
izdelkov Philips Friends of hue. S prstom lahko 
upravljate vsa povezana svetila v svojem domu.

Ustvarite lastne svetlobne nastavitve

Z najljubšo sliko ustvarite idealen barvni prizor 
za posebno priložnost. Vrnite se v preteklost in 
dragocene trenutke podoživite tako, da 
prenesete svojo sliko in skladno prilagodite 
osvetlitev. Za vsako nastavitev in uporabo 
lahko enostavno s prstom dodate do 50 svetil.

Funkcija časovnika

Funkcija časovnika vam omogoča 
prednastavitev časa vklopa svetil Friends of hue 
– za svetlobo, ko zvečer prispete domov. 
Svetila lahko tudi postopno spreminjate. Z njo 
lahko izdelek Friends of hue spremenite v 
svetlobno budilko. Prednastavite ga za 
postopno višanje svetlosti, ki vas prebudi 
nežneje kot običajna budilka. Ponoči lahko 
časovnik prednastavite tako, da postopno 
izklaplja luči in vam pomaga naravno zaspati.

Dinamična svetloba

Ekosistem hue je povsem na voljo razvijalcem. 
Na voljo so vedno nove aplikacije za izdelke 

hue. To omogoča ustvarjalne in dinamične 
svetlobne kulise za sinhroniziranje svetil z 
najljubšo glasbo, zato zabave vedno lahko 
popestrite s svetlobo.

Domača varnost in zaščita

Ko vas ni doma, poskrbite, da dom ne bo videti 
prazen. Z načrtovanimi alarmi ali časovniki 
svetila vklapljajte in izklapljajte v določenih ali 
naključnih časih. Prek spletnega dostopa lahko 
domača svetila upravljate neposredno z 
aplikacijo pametne naprave. V aplikaciji 
omogočite določanje mej, da se bodo svetila 
samodejno vklapljala ali izklapljala, ko prispete 
domov ali odidete od doma. Priročna funkcija, 
zaradi katere ste vedno povsem mirni.

Uskladite z opremo prostora

Svetilka Philips Friends of hue Bloom prostor 
idealno osvetli s posredno svetlobo, ki 
poudarja najljubši kot pohištva ali arhitekturne 
značilnosti vašega doma. Namestite jo lahko 
tako, da je povsem vidna ali zakrita za 
predmetom, kot je na primer vrtni stol, in 
idealno dopolni opremo prostora. Ker ima 
vtič, jo lahko enostavno prestavljate in 
namestite v bližino omrežne vtičnice.
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Značilnosti
Namizna svetilka
Bloom bela, LED
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Zasnova in izdelava
• Material: aluminij
• Barva: bela

Z dodatno funkcijo/nastavkom
• Možnost zatemnitve
• Idealno za ustvarjanje vzdušja
• Spreminjanje barv (LED)
• Učinek razpršene svetlobe
• ZigBee Light Link

Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 10,1 cm
• Dolžina: 12,6 cm
• Širina: 13 cm
• Neto teža: 0,420 kg

Tehnične specifikacije
• Omrežno napajanje: Razpon 100 V – 240 V, 50–60 

Hz
• Število sijalk: 1
• Moč priložene sijalke: 8 W

• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 120 lm
• Nosilec, možnost zatemnitve
• LED
• Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti, večjimi od 

12,5 mm, brez zaščite pred vodo
• Zaščitni razred: II – dvojno izolirano

Servis
• Garancija: 2 leti

Dimenzije in teža embalaže
• Višina: 22,7 cm
• Dolžina: 21,8 cm
• Širina: 11,1 cm
• Teža: 0,760 kg

Razno
• Posebej zasnovano za: Dnevna soba in spalnica, 

Otroška soba
• Slog: Izrazno
• Tip: Namizna svetilka
•
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