Upotettava Centurakohdevalaisin, 3 kpl
Hue White and Color
Ambiance
3 x GU10-polttimo
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai
äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan
avulla

8719514342903

Helppokäyttöinen
älyvalaistus
Mustalla Hue Centura -spottivalaisimella luot täydellisen
tunnelman joka tilanteeseen. Sopii etenkin olo- ja
makuuhuoneeseen. Ohjaa yhden huoneen valaistusasetuksia
Bluetooth-yhteydellä tai muodosta yhteys Hue Bridge -siltaan,
jotta saat käyttöösi älyvalaistuksen kaikki ominaisuudet.
Helppokäyttöinen älyvalaistus
• Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella
• Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*
• Luo personoitu asiakaskokemus värikkäällä älyvalaistuksella
• Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai kylmän valkoisen sävyisillä
valoilla
• Täydellinen valikoima valaistusvaihtoehtoja päivän eri toimiin
• Vapauta älykkään valaistuksen kaikki ominaisuudet Hue-sillan avulla!

8719514342903

Kohokohdat
Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa
Bluetooth-sovelluksella

Luo personoitu kokemus värikkäällä
älyvalaistuksella

Hue Bluetooth ‑sovelluksella voit
ohjata kaikkia asunnon Hueälyvalaisimia yhdestä huoneesta. Voit
lisätä jopa 10 älyvaloa ja ohjata niitä
näppärästi mobiililaitteen painikkeella.

Vaihda kotisi tunnelmaa yhdessä
hetkessä tilanteen mukaan yli
16 miljoonalla eri värillä. Yhdellä
painikkeella voit luoda juhlatunnelman,
muuntaa olohuoneesi
elokuvateatteriksi, tehostaa kodin
sisustusta väreillä ja paljon muuta.

Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*

Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai
kylmän valkoisen sävyisillä valoilla

Philips Hue toimii Amazon Alexan ja
Google Assistantin kanssa, kun
käytössä on yhteensopiva Google
Nest- tai Amazon Echo -laite. Kätevillä
äänikomennoilla voit ohjata useita
huoneessa olevia valoja tai vain yhtä
lamppua.

Täydellinen valikoima
valaistusvaihtoehtoja päivän eri
toimiin

Neljä valmista valaistusasetusta
helpottavat arkeasi, sillä ne on
suunniteltu erityisesti päivittäisiä
rutiineja ajatellen: piristymiseen,
keskittymiseen, lukemiseen ja
rentoutumiseen. Kylmän valkoisista
asetuksista toinen tukee piristymistä ja
toinen keskittymistä, joten niiden
avulla saat päivän käyntiin ja ylläpidät
keskittymiskykyäsi. Lukemiseen ja
rentoutumiseen tarkoitettujen
lämpimien asetusten avulla voit
puolestaan uppoutua hyvän kirjan
pariin ja antaa mielesi levätä.
Vapauta älykkään valaistuksen kaikki
ominaisuudet Hue-sillan avulla!

Nämä lamput ja valaisimet tuovat
kotiin lämpimän tai viileän valkoisen
sävyjä. Valoja voi säätää kirkkaasta
himmeään yövaloon kulloisenkin
tarpeen mukaan.

Lisäämällä Hue Bridgen (myydään
erikseen) saat kaikki Philips Hue
‑ominaisuudet käyttöösi. Hue Bridgeen
voi lisätä jopa 50 älykästä valoa, joita
voit ohjata kotona. Voit käyttää kodin
valaistuksen automatisoinnin apuna
esimerkiksi rutiiniaikatauluja. Voit
säätää valoja myös kodin ulkopuolelta
ja lisätä erilaisia työkaluja, kuten
liiketunnistimia ja älykkäitä kytkimiä.
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Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: musta
• Materiaali: Synteettinen
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Himmennettävä Hue-sovelluksella ja
kytkimellä: Kyllä
Valon ominaisuudet
• Värintoistoindeksi (CRI): 80
Yleistä
• Tyyppi: Upotettava kohdevalaisin
Tehonkulutus
• Energiatehokkuusmerkintä (EEL): G
Tuotteen mitat ja paino
• Aukon pituus: 10 cm
• Aukon leveys: 7 cm
• Pituus: 9 cm
• Upotussyvyys: 10 cm
• Leveys: 9 cm

Tekniset tiedot
• Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
1050 lumen
• Valon väri: 2 000–6 500 K, Hue
White Color Ambiance
• Verkkovirta: 220–240 V
• Lamppujen lukumäärä: 3
• Mukana toimitettavan lampun teho:
5.7 W
• IP-koodi: IP20
• Turvallisuusluokka: Luokka II
• Valovirta, 2 700 K: 750 lm
• Valovirta, 4 000 K: 1 050 lm
Pakkauksen mitat ja paino
• EAN/UPC – tuote: 8719514342903
• Nettopaino: 0,594 kg
• Bruttopaino: 0,856 kg
• Korkeus: 10,000 cm
• Pituus: 20,900 cm
• Leveys: 21,900 cm
• Materiaalitunnus (12NC):
929003045501

Huolto
• Takuu: 2 vuotta
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