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V
Sty
bíl
mn
ytvořte na okamžik světlo
lová purpurová a tlumená teplá bílá, když se přátelé staví na drink. Snová modř a zářivě 

á na čtení. Ponořte svůj domov do nepřeberné škály barev v kombinaci s požadovaným 
ožstvím bílého světla.

Vyberte si prostředí z nekonečného množství barev
• 16 milionů barev a jakýkoliv odstín bílého světla
• Ztlumení a nastavitelná intenzita barev
• Nastavitelná rychlost režimu automatické změny barev

Vytvořte pomocí tlumeného bílého světla srdečnou atmosféru
• Vysoce kvalitní ztlumitelné bílé světlo

Experimentujte se světlem a vytvořte své prostředí
• Upravte barevné a bílé světlo samostatně nebo společně
• Každé světlo lze nastavit samostatně nebo v kombinaci
• Ovládejte tento výrobek a další výrobky LivingAmbiance jedním dálkovým ovladačem
• Vytvořte a uložte až 3 oblíbené kombinace světelných scén

Změňte světla jediným dotykem
• Snadno použitelný dálkový ovladač
• Vyvolejte uloženou scénu stisknutím jediného tlačítka



 16 milionů barev

Špičkové diody LED vytváří milióny barev 
včetně bílého světla.

Upravte si barevné a bílé světlo
Měňte barvu, ztlumte nebo upravte intenzitu 
barevného světla, ztlumte bílé světlo. A 
vyberte si nejlepší kombinaci těchto dvou.

Upravte jedno světlo nebo všechna

Pokud jsou světla připojena k jiným výrobkům 
Philips LivingAmbiance, můžete měnit barvu, 
ztlumit nebo upravit intenzitu svítidel 
s barevnými světly a ztlumit svítidla s bílým 
světlem.

Režim automatické změny barev
Chcete-li nastavit režim automatické změny 
barev, přejeďte prstem po barevném kolečku a 
stiskněte tlačítko „I“. Rychlost změny barev 
nastavíte pomocí výběru barvy – od modré na 
pouhých 5 sekund po fialovou, která může 
svítit celou hodinu.

Ztlumení a intenzita barev

Nastavte jas podle své nálady. Můžete k barvě 
přidat víc bílé a získáte dokonalé jemné 
odstíny.

Snadno použitelný dálkový ovladač
Stačí dotyk a můžete změnit barvu, ztlumit 
světlo nebo upravit intenzitu barev podle svých 
představ.

Vysoce kvalitní bílé světlo
Vysoce kvalitní halogenové žárovky vydávají po 
ztlumení teplejší světlo.

Jeden dálkový ovladač pro všechna světla

Všechny výrobky řady LivingAmbiance 
spolupracují prostřednictvím stejného 
intuitivního dálkového ovladače, kterým 
můžete ztlumit nebo změnit barvu světel, a to 
jednotlivě nebo společně, v libovolné barevné 
kombinaci. Informace o tom, zda výrobky 
spolupracují, naleznete přímo na krabici 
výrobků. Pokud je na ní uvedeno logo 

SmartLink, znamená to, že produkt bude 
spolupracovat s jinými výrobky SmartLink.

Vyvolejte svou scénu jedním stisknutím

Stisknutím jednoho ze tří tlačítek scény můžete 
vyvolat svá uložená nastavení svítidla.

Uložte si 3 světelné scény

Nastavte toto svítidlo nebo kombinaci svítidel 
podle svých představ. Vyberte si svoji 
oblíbenou barvu nebo barvy (včetně úrovně 
tlumení a barevné sytosti). Stisknutím a 
přidržením jednoho z tlačítek scény toto 
nastavení uložíte.
6916131PH

Přednosti
Bílé stropní svítidlo
  



Datum vydání 2012-03-30

Verze: 3.0.1

12 NC: 9150 022 92301
EAN: 87 17943 01524 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: bílá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Dokonale vhodné na vytvoření atmosféry: Ano
• Efekt rozptýleného světla: Ano
• Měnící barvy (LED): Ano
• Funguje s technologií Smartlink: Ano
• Včetně dálkového ovladače: Ano
• Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 100 cm
• Délka: 50 cm
• Šířka: 50 cm
• Čistá hmotnost: 6,100 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: 230 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: halogen, 12 V
• Počet žárovek: 2
• Patice/objímka: GY 6,35
• Žárovka v balení: 60 W

• Maximální příkon náhradní žárovky: 60 W
• Barva světla: 3 000 K, teplá bílá
• Životnost lampy až: 4 000 hodin
• Technologie žárovky 2: 18 V
• Počet žárovek 2: 1
• Žárovka v balení 2: 15 W
• Maximální příkon náhradní žárovky 2: 15 W
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: I – uzemnění

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 57,9 cm
• Délka: 60,1 cm
• Šířka: 41,5 cm
• Hmotnost: 9,820 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
• Styl: Výrazný
• Typ: Stropní světlo
•
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