Philips Connected
Luminaires
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Spot luminos
56330/31/P7

Creează-ţi propria ambianţă
cu lumină direcţionată
Cu spotul Pillar din gama Philips Hue cu ambianţă albă inclus în sistemul tău Philips Hue, te poţi bucura
de lumină albă naturală, care te ajută să te trezeşti, te umple de energie, te ajută să te concentrezi, să
citeşti şi să te relaxezi. Un spot de calitate înaltă, proiectat să dureze şi cu atenţie la detalii
Dă frâu liber momentelor
• De la o lumină naturală albă și caldă la una rece și strălucitoare
• Capeţi energie, te concentrezi, citești și te relaxezi cu ajutorul luminii
• Trezește-te ușor cu răsăritul tău personal
Dă frâu liber liniștii sufletești
• Controlează luminile de oriunde
• Programează luminile pentru automatizarea facilă a locuinţei
• Reglare wireless garantată a intensităţii
• Controlează-ţi luminile, în felul tău
• Pregătește-te pentru noua zi
• Bucură-te de o lectură perfectă
• Relaxează-te cu lumina albă și caldă
• Păstrează-ţi concentrarea
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Repere
Creează-ţi ambianţa

Trezește-te natural

Reglare comodă

Creează atmosfera perfectă pentru orice
moment cu o gamă de lumini albe, naturale și
frumoase. Folosește aplicaţia pentru a seta
orice nuanţă de lumină albă, de la lumină
naturală energizantă rece, până la lumină albă,
caldă și relaxantă. Preia controlul și setează
ambianţa. Nici prea luminos. Nici prea
întunecat. Potrivit nevoilor.

Atenuează-ţi rutina de somn și trezește-te
ușor pentru un început proaspăt în fiecare zi.
Philips Hue te va ajuta să te ridici din pat întrun mod plăcut. Intensitatea de lumină care
crește treptat îţi oferă sentimentul că te
trezești natural cu lumina soarelui, nu cu
trezitul brusc provocat de sunetul alarmei.

Experimentează reglarea garantată a
intensităţii cu Philips Hue. Nici prea strălucitor.
Nici prea întunecat. Potrivit nevoilor. Nu este
nevoie de fire, electrician sau instalare.
Programează luminile

Control din afara locuinţei
Lumină pentru starea ta de bine

Lumina ne influenţează starea de spirit,
comportamentul, nivelul de atenţie și rutinele.
Prin aplicaţie, poţi seta lumina optimă pentru
moment în care te afli. Philips Hue te ajută să
te simţi mai energizat, să te concentrezi, să
citești și să te relaxezi. Transformă-ţi rutina
zilnică în momente plăcute. Simte-te diferit.
Simte-te bine.

Îţi poţi controla luminile de la distanţă, oriunde
te-ai afla. Poţi verifica dacă ai uitat să stingi
luminile înainte de a pleca de acasă și le poţi
aprinde dacă lucrezi până târziu. Prin
tehnologia de împrejmuire digitală, luminile tale
pot chiar să te întâmpine când ajungi acasă sau
se pot opri automat atunci când pleci. Totul se
rezumă la a-ţi simplifica viaţa și a-ţi oferi liniște
sufletească în moduri inteligente și utile.

Philips Hue poate face să pară că ești acasă
atunci când ești plecat, folosind funcţia de
programare din aplicaţia Philips Hue.
Programează luminile să se aprindă la o oră
prestabilită, astfel încât acestea să fie aprinse
atunci când ajungi acasă. Poţi chiar programa ca
unele camere să fie luminate la ore diferite. Și,
desigur, poţi programa luminile să se stingă
treptat în timpul nopţii, pentru a nu-ţi mai face
griji că ai uitat vreo lumină aprinsă.
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Specificaţii
Design și finisaj
• Material: metalic
• Culoare: alb

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglare intensitate cu telecomanda
Comutator Hue
Lămpi LED incluse
Adaptată perfect pentru crearea unei ambianţe
Spot reglabil
ZigBee Light Link
Este inclus comutatorul Hue
4 reţete de lumină
Se poate efectua upgrade cu consola Philips HUE

Dimensiunile și greutatea produsului

•
•
•
•

Înălţime: 12 cm
Lungime: 10,3 cm
Lăţime: 10,3 cm
Greutate netă: 0,958 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service

• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
•
•
•
•

Specificaţii tehnice

• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V,
50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: LED, 230 V
• Număr de becuri: 1
• Soclu/fasung: GU10

Putere bec inclusă: 5,5 W
Putere maximă bec de înlocuire: 50 W
Corp de iluminat cu intensitate variabilă
LED
LED încorporat
Clasa energetică a sursei de lumină incluse: LED
încorporat + bec din clasa A
Corpul de iluminat este compatibil cu bec(urile) din
clasa: A+ până la E
Durata de viaţă de până la: 15.000 ore
Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai
mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă

Înălţime: 14,1 cm
Lungime: 17,5 cm
Lăţime: 13,1 cm
Greutate: 1,050 kg

Diverse

• Concepută special pentru: Cameră de zi și
dormitor
• Stil: Contemporan
• Tip: Spot luminos
•
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