
 

 

Philips Hue
Bela svetloba

Dve v kompletu
GU10
5,5 W
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Prava svetloba za vsak trenutek

Od sončnega vzhoda do zahoda
Dodajte dva bela reflektorja Philips Hue, ki se popolnoma ujemata s sistemom Philips 
Hue, in uživajte v topli do hladni beli svetlobi, ki vam bo pomagala pri vseh vsakodnevnih 
dejavnostih. Povežite ju z mostom Philips Hue in upravljajte po svojih željah.

Polepšajte trenutke
• Topla bela do hladna svetla dnevna svetloba
• Nežno se prebujajte ob osebnem sončnem vzhodu

Bodite povsem mirni
• Pripravite se na dan
• Popolno vzdušje za branje
• Sproščanje s toplo belo svetlobo
• Ostanite zbrani

Postavite kamorkoli
• Zasnovana za popolno prileganje; kot standarden reflektor GU-10

Enostaven, zanesljiv in napreden sistem
• Povežite do 50 svetil Philips Hue



 Ustvarite pravo vzdušje

S čudovito in naravno belo svetlobo ustvarite 
pravo vzdušje za vsako priložnost. Z aplikacijo 
nastavite želeni odtenek bele svetlobe, od 
hladne poživljajoče svetlobe do sproščujoče 
tople bele svetlobe. Ustvarite želeno vzdušje. 
Ne presvetlo. Ne pretemno. Idealno.

Naravno bujenje

Privoščite si miren spanec in se nežno 
prebujajte za svež začetek dneva. Philips Hue 
vas na prijeten način spravi iz postelje. 
Intenzivnost svetlobe se postopno viša, zato 
imate občutek, da vas prebuja sončna svetloba, 
kar je precej prijetnejše od nenadnega 
zvonjenja budilke.

Povišajte ravni energije

Pozabite na jutranjo kavo in se pripravite na 
dan s hladno in svetlo dnevno svetlobo, ki vam 
poživi telo in duha. Idealno za trenutke, ko 
potrebujete poživitev, ali ko vam zmanjkuje 
energije.

Branje

S svetili Philips Hue se za več ur zatopite v 
svoje najljubše romane. To je ravno prava bela 
svetloba za popolno branje.

Sprostite se in spite bolje

Sproščajte se ob nežni beli svetlobi za idealen 
zaključek dneva. Ob sproščujoči beli svetlobi se 
zvečer lažje sprostite in ponoči bolje spite.

Zbranost

Ostanite zbrani z natančno nastavljeno močno 
belo svetlobo. Pomaga vam pri hitrem in 
učinkovitem delu brez motenj, ko se učite za 
izpit, delate od doma ali izbirate obleko.

Razširite ekosistem

Z vmesnikom Philips Hue lahko povežete do 
50 svetil. Uporabite katerikoli začetni komplet 
ali enojni mostiček in dodajte izdelke Philips 
Hue. Svetila lahko nato enostavno upravljate z 
intuitivno aplikacijo Philips Hue za pametne 
naprave iOS in Android. Philips Hue temelji na 
varčni in zanesljivi tehnologiji ZigBee za 
upravljanjem svetilk. Sistemu nenehno 
dodajamo nove funkcije in izboljšave. 
Programska in vdelana programska oprema 
izdelka Philips Hue se posodabljata brezžično.

Zasnova za popolno prileganje (HUE 
WA)
Luč Philips Hue GU-10 z belo svetlobo je 
zasnovana za popolno prileganje starejšim 
modelom, zato se popolnoma zlije z 
obstoječimi nameščenimi nosilci. Zaradi tega je 
to pametna in energijsko varčna alternativa 
tradicionalnim halogenskim reflektorjem.
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Sijalka
• Nastavek: GU10
• Zasnova: GU10
• Življenjska doba: 15000 ur
• Barvna temperatura: 2200-6500K
• Moč: 5,5 W
• Vhodna napetost: 220 V–240 V
• Svetilnost: Od tople do hladne bele barve
• Svetilnost v lumnih: 250 lumnov pri 4000K
• Nadgradljivo s programsko opremo: ob povezavi z 

mostom Hue
• Vklop: Takojšnja 100 % svetilnost
• Višina: 57 mm
• Višina: 2,2 palec
• Širina: 50 mm
• Širina: 2,0 palec
• Največja poraba energije: 5,5 W
• Največja poraba energije v stanju pripravljenosti: 

0,1 W

Vsebina škatle
• Bridge: Ne
• Ethernetni omrežni kabel: Ne
• Adapter za napajanje: Ne
• Sijalke hue: 2
• Zatemnilno stikalo Hue: Ne
• Bele sijalke Hue: Ne
• Stikalo Hue Tap: Ne

Specifikacije okolja
• Vlažnost med delovanjem: 5 % < H < 95 % (brez 

kondenzacije)
• Delovna temperatura: 0 °C–40 °C

Garancija
• 2 leti
•
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