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V
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os
mů
ytvořte světlo přesahující vaše představy
ipojeno k vám
to stylové stolní svítidlo LED Philips hue Beyond v sobě spojuje scénické náladové 
větlení a hřejivé pracovní osvětlení. Lze je připojit k domácí bezdrátové síti a ihned 
žete kompletně ovládat domácí osvětlení z chytrého zařízení.

Bezdrátové připojení
• Ovládejte z chytrých zařízení iOS a Android
• Vždy aktuální
• Připojte až 50 žárovek a svítidel hue

Spojení funkčního a náladového osvětlení v jednom svítidle
• Zdvojnásobte zážitek z odstínů světla
• Získejte nejlepší funkční osvětlení na práci
• Vytvářejte nekonečnou směs barev podle nálady

Nenápadná upozornění prostorového osvětlení
• Dostávejte upozornění, která vás nevyruší

Inspirativní zážitek s intuitivní aplikací hue
• Snadné ovládání s intuitivní aplikací hue
• Nastavte zapínání a vypínání světel v době, kdy nejste doma
winner



 Ovládejte z chytrých zařízení

Jednoduše synchronizujte osvětlení stávajícího 
můstku Philips hue. Jakmile to uděláte, můžete 
osvětlení ovládat bezdrátově odkudkoli ze 
svého domova. Z obýváku, od jídelního stolu 
nebo z ložnice, vaše chytré zařízení dokáže 
ovládat jakékoli světlo připojené k můstku.

Domácí bezpečnost a zabezpečení

Zařiďte, aby to vypadalo, že jste doma, i když 
nejste. Nastavte naplánované alarmy nebo 
využijte časovače, které budou světla zapínat a 
vypínat v pevně stanovenou nebo náhodnou 
dobu. Díky přístupu online můžete také 
domácí osvětlení ovládat přímo 
prostřednictvím aplikace na svém chytrém 
zařízení. Povolte v aplikaci funkci geofencing a 
vaše světla se budou automaticky zapínat a 
vypínat, když vejdete z domu nebo jej opustíte. 
Pro vaše pohodlí a klid – ať jste kdekoli.

Možnost aktualizace

Osvětlení Philips hue je založeno na 
energeticky úsporné, bezpečné a spolehlivé 
technologii ZigBee, která umí ovládat 
osvětlení. Systém neustále obohacují nové 

funkce a zlepšení. Aktualizace softwaru i 
firmwaru probíhají bezdrátově a bez potíží, 
přímo na výrobek hue.

Rozšiřte svůj ekosystém hue

K můstku Philips hue můžete připojit až 50 
žárovek a svítidel. Začněte jednoduše 
s jakýmikoli dostupnými startovacími sadami a 
začněte přidávat výrobky Philips hue. Osvětlení 
pak můžete ovládat jediným dotykem prstu 
prostřednictvím intuitivní aplikace Philips hue 
pro chytrá zařízení iOS a Android.

Zdvojnásobte zážitek z odstínů světla

Vytvořte si ke čtení i práci atmosféru, která 
odpovídá vašim pocitům – uvolněnou, plnou 
energie nebo společenskou – vše díky síle 
světla. Osvětlení hue Beyond má dva nezávislé 
světelné zdroje – světlo směřující nahoru a 
světlo směřující dolů – takže můžete vytvářet 
nekonečnou směs barev podle nálady a nastavit 
si funkční osvětlení k práci, obojí zároveň.

Získejte nejlepší funkční osvětlení

Získejte nejlepší funkční osvětlení na cokoliv. 
Čtení, psaní nebo práce s osvětlením LED 
vysoké kvality.

Vytvářejte nekonečnou směs barev.

Zvolte si jednu barvu nebo kombinujte různé 
barvy – díky dvěma nezávislým světelným 
zdrojům – a vytvořte si dokonalou atmosféru 
podle nálady, ať k odpočinku, načerpání 
energie nebo ke zkoumání.

Dostávejte nenápadná upozornění

Toto osvětlení Philips hue můžete nastavit tak, 
aby vás nenápadně upozorňovalo na zprávy, 
aktualizace sociálních médií a další komunikaci 
prostřednictvím chytrých zařízení, jemným 
pulzem barevného světla. Upozornění 
prostorovým osvětlením hue je tak nenápadné, 
že vás nevyruší, ale dostatečně výrazné na to, 
abyste mu věnovali pozornost – je to příjemný 
způsob, jak mít stále přehled o příchozích 
zprávách a aktualizacích tak, jak vám to 
vyhovuje.
7120231PH

Přednosti
Stolní svítidlo
Beyond bílá, LED



Datum vydání 2015-09-23

Verze: 3.0.1

12 NC: 9150 045 05501
EAN: 87 18696 12188 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

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

www.philips.com
Design a provedení
• Materiál: kov, sklo
• Barva: bílá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Stmívatelné: Ano
• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku: Ano
• Měnící barvy (PowerLED): Ano
• Dokonale vhodné na vytvoření atmosféry: Ano
• Světelné spojení ZigBee: Ano
• Efekt rozptýleného světla: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 40,4 cm
• Délka: 40,4 cm
• Šířka: 29 cm
• Čistá hmotnost: 2,670 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: LED, 230 V
• Počet žárovek: 2
• Žárovka v balení: 4,5 W
• Barva světla: teplé bílé

• Životnost lampy až: 15 000 hodin
• Úhel paprsku: 120°
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka 

s výkonem: 28 W

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 28 cm
• Délka: 42,8 cm
• Šířka: 33,8 cm
• Hmotnost: 3,850 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice, 

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