
Iluminat simplu și
inteligent
Oferind milioane de nuanțe de lumină albă și colorată, acest bec

LED inteligent GU10 creează atmosferă instantaneu în orice

încăpere din locuința dumneavoastră.

Dă frâu liber imaginației

• Joacă-te cu lumina și alege din 16 milioane de culori

Iluminat simplu și inteligent

• Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth

• Controlați luminile prin intermediul vocii*

• Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color

• Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece

• Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice

• Descoperiți întreaga suită de caracteristici de iluminat inteligent cu
Hue Bridge

Pachet de 1 bucăți
GU10

Hue cu ambianță albă și
color

Lumină albă și colorată

Control instantaneu prin

Bluetooth

Controlați prin intermediul

aplicației sau al vocii*

Adăugați o consolă Hue Bridge

pentru a descoperi mai multe
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Repere
Pictează cu lumină

Joacă-te cu lumina și alege din 16
milioane de culori în aplicația Hue
pentru a potrivi lumina cu starea ta.
Folosește o fotografie preferată și
retrăiește acel moment special colorat
cu lumină. Salvează-ți setările de
lumină preferată și amintește-ți de ele
oricând dorești, printr-o singură
atingere.

Controlați până la 10 lumini cu
aplicația prin Bluetooth

Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți
controla luminile inteligente Hue într-o
singură încăpere a locuinței dvs.
Adăugați până la 10 lumini inteligente
și controlați-le cu o singură atingere a
unui buton de pe dispozitivul dvs.
mobil.

Controlați luminile prin intermediul
vocii*

Philips Hue funcționează cu Amazon
Alexa și Google Assistant, atunci când
este asociat cu un dispozitiv Google
Nest sau Amazon Echo. Comenzile
vocale simple vă permit să controlați
mai multe lumini dintr-o încăpere sau
doar o singură lumină.

Creați o experiență personalizată cu
iluminatul inteligent color

Transformați-vă locuința prin
intermediul a 16 milioane de culori,
creând imediat atmosfera potrivită
pentru orice eveniment. La o singură
atingere a unui buton, puteți crea o
atmosferă festivă pentru o petrecere,
transforma sufrageria într-o sală de
cinema, amplifica decorul locuinței cu
accente color și multe altele.

Creați atmosfera perfectă cu o lumină
albă caldă până la rece

Aceste becuri și instalații de iluminat
oferă diferite nuanțe de lumină albă
caldă până la rece. Datorită
reglabilității complete de la lumină
strălucitoare la lumină de veghe
estompată, puteți regla luminile la
luminozitatea și nuanța perfecte pentru
necesitățile dvs. zilnice.

Obțineți rețete de lumină perfecte
pentru activitățile zilnice

Faceți-vă ziua mai ușoară și mai
plăcută cu rețete de lumină presetate,
concepute special pentru activitățile
dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit
și Relaxare. Cele două scene cu tonuri
reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută
să vă începeți ziua sau să vă păstrați
concentrarea, în timp ce scenele mai
calde pentru Citit și Relaxare vă ajută
să citiți confortabil sau să vă odihniți
mintea.
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Descoperiți întreaga suită de
caracteristici de iluminat inteligent cu
Hue Bridge

Adăugați o consolă Hue Bridge
(comercializată separat) la luminile dvs.
inteligente pentru a descoperi întreaga
suită de caracteristici Philips Hue. Cu o
consolă Hue Bridge, puteți adăuga
până la 50 de lumini inteligente pe
care le puteți controla în întreaga
locuință. Creați rutine pentru a
automatiza întreaga instalație de
iluminat inteligent casnic. Controlați
luminile atunci când nu sunteți acasă

sau adăugați accesorii, precum senzori
de mișcare și întrerupătoare
inteligente.

Specificaţii
Dimensiunile becului

• Dimensiuni (LxÎxA): 50x58

Protecția mediului

• Umiditate operațională: 5% <H<95%
(fără condens)

• Temperatură operațională: între -20
°C și 45 °C

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse

• Intensitate reglabilă cu aplicația și
întrerupătorul Hue: Da

Garanție

• 2 ani: Da

Consum de energie

• Etichetă de eficiență energetică (EEL):
G

Service

• Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

• Greutate: 51

• Tehnologie bec: LED

• Flux luminos la 2700 K (setare
predefinită): 230 lm

• Flux luminos de 4000 K: 350 lm

Bec

• Temperatură culoare: 2000K-6500K
+16 million colors

• Diametru: 50 mm

• Etichetă energetică (acc (EU)
874/2012; A++ - E): G

• Soclu: Gu10

• Formă: GU10

• Înălțime: 58 mm

• Tensiune de intrare: 220V-240V

• Durată de viață: 15.000 ore

• Flux luminos: 16 milioane culori

• Flux luminos: 350 lm

• Putere max. funcționare: 5 W

• Putere max. standby: 0.5 W

• Număr de cicluri de comutare: 50.000

• Factor de putere: 0.8

• Durată de viață nominală: 15.000 ore

• Posibilitate upgrade software: Da

• Pornire: 100% lumină instantanee

• Putere: 4,3 W

• Protocol de comunicații: Bluetooth și
Zigbee

• Reglare profundă: Da

• Posibilitate upgrade software: Când
se conectează la Aplicația Bluetooth
sau la consola Hue Bridge

Ce este în cutie?

• Becuri Hue: 1
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Ce este acceptat?

• Compatibil HomeKit: Yes

• IOS: 7 or later

• Aplicația Philips Hue: iOS 13 și versiuni
ulterioare, Android 8.0 și versiuni
ulterioare

• Asistenți vocali: Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple HomeKit
(prin consola Hue Bridge), Microsoft
Cortana (prin consola Hue Bridge)

• Aplicația Philips Hue Bluetooth:
Android 7.0 și ulterior, iOS 11 și ulterior

Dimensiunile și greutatea ambalajului

• EAN/UPC - produs: 8719514339880

• Greutate netă: 0,051 kg

• Greutate brută: 0,094 kg

• Înălțime: 174,000 mm

• Lungime: 72,000 mm

• Lățime: 72,000 mm

• Număr material (12NC): 929001953111
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