Philips Hue White and
color ambiance
Go hordozható lámpa

Beépített LED
fehér
Intelligens vezérlés Hue bridge-el*
Hangvezérlés*

Korlátlan lehetőségek
a különleges élményekért
Egészítse ki otthoni világítását a Philips fehér és színes fényeivel. A Go átlátszó burkolatú és elegáns
megjelenésű készülék. Vezeték nélküli, hordozható és újratölthető, akár 3 órán át is működik
újratöltés nélkül. Kapcsolható a Hue rendszerrel vagy a készülék kapcsológombjával is.
Borítsa fénybe bármely pillanatot, bárhol
• Hordozható
• Vezérlés a termékről
• Természetes dinamikus hatások
• Teljes körű vezérlés okos eszközről a Hue Bridge segítségével

71460/60/PH

Korlátlan lehetőségek
• Bánjon kreatívan a 16 millió színnel!
• Hozza összhangba a fényeket zenéivel és filmjeivel!
• Villanyozza fel a játékot!
• Ébredjen fel és aludjon el természetes módon!
• Teremtse meg az Önnek tetsző hangulatot meleg fehér vagy hideg nappali fénnyel!
• Lazítson, olvasson, koncentráljon és töltődjön fel fénybeállítások segítségével
• Intelligens vezérlés otthonról és házon kívülről egyaránt
• Időzítők beállítása a kényelem érdekében
• Telepítést nem igénylő fényerő-szabályozás

7146060PH

Go hordozható lámpa

Beépített LED fehér, Intelligens vezérlés Hue bridge-el*, Hangvezérlés*

Fénypontok
Hordozható

fényhatás a különleges pillanatokhoz. Vagy
ismételje ciklikusan a különböző
színbeállításokat a készülék gombjának gyors
megnyomásával, míg a kívánt színű nem lesz a
fény. Az igazi játék akkor kezdődik, amikor a
Philips Hue Go és a Bridge összekapcsolódik.
Vezérelje a fényeket az okostelefonjáról, és
fedezze fel a végtelen lehetőségeket.

Bánjon kreatívan a színekkel

Természetes dinamikus hatások

A Philips Hue Go az otthona legsokoldalúbb
fényforrása. A hálózathoz csatlakoztatva színes
vagy fehér fénnyel festheti meg a szoba falát. A
hálózatról lecsatlakoztatva a Hue Go
hordozható világításközponttá változik,
amelyet, ha magával visz, kialakíthatja a
tevékenységének megfelelő legjobb
megvilágítást. Energiaellátását egy tölthető
belső akkumulátor biztosítja, amely akár 3 órán
át is működőképes. A készülék hordozható
üzemmódban is teljes mértékben vezérelhető
okoskészülékkel. A beépített intelligens
akkumulátorkezelés garantálja a maximális
kihasználhatóságot. Bár a Philips Hue Go nem
vízálló, a magas páratartalommal szemben
ellenálló.

Játsszon a fénnyel és válasszon a 16 millió
színből, hogy azonnal megváltoztathassa
szobájának megjelenését és hangulatát.
Könnyen, egy gombnyomással beállíthatja az
adott kombinációt. Használja kedvenc fotóját
és élje át újra azt a különleges pillanatot a
fényfoltok segítségével. Mentse el kedvenc
fénybeállításait és egyetlen érintéssel hívja elő
újra, amikor csak akarja
Tegye még hangulatosabbá a különleges
pillanatokat az élő fénnyel. A Philips Hue Go 5
szabadalmaztatott természetes dinamikus
effektet tartalmaz: Cozy Candle, Sunday
Coffee, Meditation, Enchanted Forest és Night
Adventure. Minden egyes dinamikus effekt
saját színösszeállítással rendelkezik a megfelelő
hangulat megteremtéséhez.

Hozza összhangba zeneszámokkal és
filmekkel

Vezérlés a termékről
Teljes körű vezérlés a Hue bridge
segítségével

Terjessze ki az egész helyiségre a tévénézés
élményét, vagy szinkronizálja a fényt a kedvenc
zenéjéhez, és figyelje, hogyan reagál a fény a
ritmusra. Töltsön le külső alkalmazásokat, és
fedezze fel, milyen elképesztő dolgokat
valósíthat meg a Philips Hue rendszerrel.
Vezérelje a Philips hue Go készüléket akár az
okoskészüléke nélkül is. A világítási
beállításokat a terméken található gomb
megnyomásával közvetlenül aktiválhatja. 7
különböző fényhatás közül választhat:
funkcionális meleg fehér fény, hűvös energizáló
nappali fény és 5 természetes dinamikus

Csatlakoztassa a Philips Hue fényforrásokat a
bridge-hez a rendszer végtelen lehetőségeinek
feltárásához.
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Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: műanyag
• Szín: fehér

További funkcióval/tartozékkal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szabályozható
Be- és kikapcsolóval ellátott termék
Tökéletes a hangulatteremtéshez
Színváltó (LED)
Szórt fényhatás
PowerLED lámpa/lámpák mellékelve
ZigBee Light Link
Hordozható
Tartozék teljesítményadapterrel

A termék méretei és tömege
•
•
•
•

Magasság: 7,9 cm
Hosszúság: 15 cm
Szélesség: 15 cm
Nettó tömeg: 0,900 kg

•
•
•
•
•
•
•
•

Fényforrások száma: 1
watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 6 W
A lámpa teljes fényárama: 300 lm
Szabályozható fényerejű lámpatest
LED
Beépített LED
Élettartama akár: 20 000 óra
IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni
védelem, víz ellen nem védett
• Védelmi osztály: III - biztonságos, törpefeszültségű

Szerviz

• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
•
•
•
•

Magasság: 11,3 cm
Hosszúság: 21 cm
Szélesség: 20,9 cm
Tömeg: 1,360 kg

Egyéb

Műszaki adatok

• Hálózati tápellátás: Intervallum: 100 V - 240 V,
50–60 Hz
• Fényforrás technológia: 24 V

• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és
hálószoba, Otthoni iroda és dolgozószoba
• Stílus: Kifejező
• Típus: Asztali lámpa
•
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* *A Hue bridge külön megvásárolható

