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cznij od zestawu startowego Philips hue zapewniającego białe nastrojowe światło. Poczujesz się lepiej 

ęki naturalnemu światłu o każdej porze dnia — od świtu do zmierzchu. Możesz sterować produktem 

pomocą urządzenia przenośnego lub dołączonego przełącznika bezprzewodowego, a także 

dłączyć do urządzeń noszonych na ciele.

Przygotuj się na przyjemne chwile
• Od ciepłego, białego światła po chłodne, jasne światło dzienne
• Nabieraj sił, koncentruj się, czytaj i relaksuj się z odpowiednim oświetleniem
• Przebudź się łagodnie w czasie własnego wschodu słońca

Ciesz się spokojem
• Przygotuj się na cały dzień
• Zanurz się w lekturze
• Odpręż się dzięki ciepłemu białemu światłu
• Zachowaj skupienie

Łatwy w obsłudze, niezawodny i przyszłościowy system
• Podłącz nawet 50 żarówek Philips hue



 Stwórz odpowiedni nastrój

Stwórz nastrój odpowiedni do danej chwili 
dzięki pięknemu, naturalnemu białemu światłu. 
Skorzystaj z aplikacji, aby wybrać dowolny 
odcień białego światła — od chłodnego, 
pobudzającego światła dziennego aż po ciepłą, 
relaksującą biel. Przejmij kontrolę i wybierz 
nastrój. Nie za jasno. Nie za ciemno. Po prostu 
idealnie.

Światło zapewniające dobre 
samopoczucie

Światło wpływa na nasz nastrój, zachowanie, 
czujność i codzienne czynności. Za pomocą 
aplikacji możesz ustawić oświetlenie 
optymalne w danej chwili. Philips hue pomaga 
nabierać sił, koncentrować się, czytać i 
relaksować się. Zmień swoje codzienne 
czynności w chwile pełne przyjemności. Poczuj 
się inaczej. Poczuj się lepiej.

Naturalne przebudzenie

Ułatw sobie poranne wstawanie i budź się 
każdego dnia w delikatny i naturalny sposób. 
Oświetlenie Philips hue pomaga w przyjemnym 
wstawaniu z łóżka. Stopniowo zwiększająca się 
intensywność światła zapewnia wrażenie 
naturalnego budzenia się przy świetle 
słonecznym zamiast nieprzyjemnego budzenia 
się przy dźwięku budzika.

Rozbuduj ekosystem

Do mostka Philips hue (w zestawie) można 
podłączyć maksymalnie 50 żarówek i 7 
regulatorów przyciemniania hue. Wystarczy 
zacząć od dowolnego z dostępnych zestawów 
startowych i dodawać kolejne produkty Philips 
hue. Następnie można sterować oświetleniem 
jednym ruchem palca dzięki intuicyjnej aplikacji 
Philips hue w urządzeniach przenośnych z 
systemami iOS i Android. System Philips hue 
jest oparty na ZigBee — wydajnej 
energetycznie, bezpiecznej i niezawodnej 
technologii umożliwiającej sterowanie 
oświetleniem. System jest nieustannie 
wzbogacany o nowe funkcje i ulepszenia. 
Aktualizacje oprogramowania oraz 
oprogramowania sprzętowego są 
przeprowadzane bezprzewodowo w 
produkcie Philips hue — bezpośrednio i bez 
problemu.

Dodaj sobie energii

Zamiast porannej kawy wybierz chłodne, jasne, 
białe światło dzienne, które zapewnia zastrzyk 
energii dla ciała i umysłu na cały dzień. To 
rozwiązanie doskonale sprawdzi się w 
sytuacjach, gdy potrzebujesz pobudzenia lub 
brak Ci sił.

Czytanie

Przenieś się do świata ulubionych powieści na 
całe godziny dzięki rozwiązaniu Philips hue. 
Zapewnia ono białe światło idealne do czytania.

Zrelaksuj się i śpij lepiej

Po długim dniu wyciągnij się na fotelu i zrelaksuj 
się w otoczeniu ciepłego białego światła o 
delikatnym blasku. Relaksujące białe światło 
pomaga odprężyć się wieczorem i zapewnia 
lepszy sen w nocy.
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Źródło światła
• Oprawa: E27
• Wygląd: A19
• Czas eksploatacji: 25000 godzin
• Temperatura barwowa: 2200–6500 K
• Moc: 9,5 W
• Napięcie wejściowe: 220–240 V
• Moc strumienia świetlnego: Od ciepłej do zimnej 

bieli
• Wydajność strumienia świetlnego: 806 lm
• Możliwość aktualizacji oprogramowania
• Uruchamianie: Natychmiastowa moc strumienia 

100%
• Wysokość: 110 mm
• Wysokość: 4,3 cali
• Maks. pobór mocy podczas pracy: 9,5 W
• Maks. pobór mocy w trybie gotowości: 0,1 W

Zawartość opakowania
• Żarówki hue
• Żarówki akcentowe: 1

Ochrona środowiska
• Wilgotność podczas eksploatacji: 5% < H < 95% 

(bez skraplania)
• Temperatura podczas eksploatacji: Od -10°C do 

45°C

Gwarancja
• 2 lata

Obsługiwane wersje
• iOS
• Zgodne z HomeKit
• iPad
• iPhone

Testowano również na urządzeniach
• Android
• Google Nexus
• HTC
• Motorola Nexus
• Note
• Samsung Galaxy
•
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