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e Go je přenosné svítidlo, které vám umožní osvětlit jakýkoli okamžik bílým světlem, 16 miliony barev 

řirozenými dynamickými efekty. Náladu si můžete nastavit prostřednictvím ovládání na výrobku nebo 

připojit k můstku hue a získat přístup k rozšířeným funkcím pomocí chytrého zařízení.

Přenosné svítidlo
• Přenosné světlo, které podtrhne náladu v každé místnosti
• Chytrá správa baterie pro maximální svobodu

Kontrolujte svou cestu
• Ovládání všech funkcí z chytrého zařízení s pokročilými funkcemi
• Ovládání na výrobku pro změnu světelného efektu

Propojte svůj život se světlem
• Umocněte zvláštní chvilky díky živému světlu
• 4 světelná schémata pro vaše denní činnosti
• Využijte při každodenní rutině časovače a světelná upozornění
• Světlo, které se propojí s hudbou, televizí i hrami

Bezdrátové připojení
• Vždy aktuální
• Připojte až 50 žárovek a svítidel hue
winner



 Vezměte světlo s sebou, kamkoli jdete

Zapojte světlo do svého každodenního života a 
přenášejte jej, jak se vám líbí. Svítidlo Philips 
hue Go je nejvšestrannější světlo ve vaší 
domácnosti a má světelný výstup až 
300 lumenů. Při zapojení do zásuvky jej můžete 
využívat k podbarvení zdí až 16 milióny barev, 
nebo si zvolit z jakéhokoli tónu bílé, od teplé 
po chladnou, od plného jasu po silně tlumené 
světlo. Při odpojení ze zásuvky se z osvětlení 
hue Go stává přenosné světlo, které lze 
přemísťovat podle nálady a skvěle si posvítit na 
všechno, co děláte. Hrajte si se světlem po 
svém, hranice tvoří jen vaše představivost.

Chytrá správa baterie

Osvětlujte prostory novými, kreativními 
způsoby a stále si užívejte možností připojení 
svítidla Philips hue. Svítidlo Philips hue Go je 
napájeno výměnnou vnitřní baterií, která po 
1,5 h nabíjení vydrží až 3 hodiny. Jednoduše 
odpojte svítidlo hue Go ze zásuvky a 
přemísťujte jej libovolně doma a v blízkém 

okolí. Rovněž v přenosném režimu lze svítidlo 
hue Go plně ovládat z chytrého zařízení. 
Zabudovaná chytrá zpráva baterie zaručuje 
maximální využití.

Ovládání na výrobku

Ovládejte svítidlo Philips hue Go pohodlně a 
rychle, i když nemáte po ruce chytré zařízení. 
Aktivujte ovládání světla přímo stisknutím 
chytrého ovládání na výrobku. Vyberte si ze 
7 různých světelných efektů: funkční teplé bílé 
světlo, chladné denní světlo dodávající energii a 
5 přirozených dynamických světelných efektů, 
které se hodí pro mimořádné chvíle.

Přirozené dynamické efekty

Svítidlo Philips hue Go obsahuje 
5 patentovaných přirozených dynamických 
efektů: Intimní světlo svíček, Nedělní káva, 
Meditace, Kouzelný les a Noční dobrodružství. 
Každý dynamický efekt má vlastní 
charakteristický proud a směs barev, které 
vytvoří tu správnou náladu. Skvělé pro 
romantickou večeři, relax ve vaně nebo chvíle 
meditace.

4 světelná schémata

Získejte nejlepší osvětlení, ať děláte cokoliv. 
Osvětlení Philips hue má to nejlepší světlo pro 
vaše denní činnosti ve 4 světelných 
schématech. „Povzbuzení“ vás ponoří do 
chladného a zářivého světla a dodá vám 
mimořádnou sílu. „Koncentrace“ vám umožní 
se soustředit a pracovat v jemném vyladění 
jasného bílého světla. „Čtení“ poskytuje 
optimální teplé bílé světlo, které vám neunaví 
oči – skvěle si při něm počtete. „Relaxace“ vám 
pomůže uvolnit se při měkkém a hřejivém 
bílém světle,

Zážitek přirozeného probuzení

Probouzejte se přirozeně a dopřejte si svěží 
start do každého dne. Usnadněte si usínání 
i vstávání dosud nejpřirozenějším zážitkem 
z probuzení. Toto svítidlo Philips hue vás 
probudí šetrně a přirozeně. Postupně rostoucí 
intenzita světla působí dojmem probuzení 
slunečním světlem. Můžete rovněž 
naprogramovat časovače nebo nastavit 
osvětlení Philips hue tak, aby vás upozornilo na 
příchozí hovory, zprávy, aktualizace na 
sociálních médiích, počasí a další relevantní 
komunikaci z chytrého zařízení.
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Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: bílá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Stmívatelné: Ano
• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku: Ano
• Dokonale vhodné na vytvoření atmosféry: Ano
• Měnící barvy (LED): Ano
• Efekt rozptýleného světla: Ano
• Včetně PowerLED žárovky: Ano
• Světelné spojení ZigBee: Ano
• Přenosný: Ano
• Adaptér napájení je součástí dodávky: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 7,9 cm
• Délka: 15 cm
• Šířka: 15 cm
• Čistá hmotnost: 0,900 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 100-240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: LED, 24 V
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 6 W
• Barva světla: chladná bílá

• Životnost lampy až: 15 000 hodin
• Celkový světelný výstup svítidla: 300 lm
• Ztlumitelné svítidlo: Ano
• LED: Ano
• Zabudovaný LED zdroj: Ano
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: III – bezpečné velmi nízké napětí
• Typ baterie: AA – baterie s dílky, malá
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka 

s výkonem: 28 W

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 11,4 cm
• Délka: 21 cm
• Šířka: 21 cm
• Hmotnost: 1,360 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice, 

Domácí kancelář a studovna
• Styl: Výrazný
• Typ: Stolní svítidlo
•
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