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pojte do systému Philips Hue biele ambientné bodové svietidlo Runner Philips Hue a vychutnajte si 

rodzené biele svetlo, pri ktorom sa budete ľahšie prebúdzať, naberať energiu, sústrediť, čítať 

elaxovať. Vysoko kvalitné a detailne vypracované bodové svietidlo s dlhou životnosťou.

Zapojte svoje momenty
• Od teplého bieleho svetla až po studené denné svetlo
• Dodajte si energiu, sústreďte sa, čítajte a relaxujte so svetlom
• Zobúdzajte sa pozvoľne s vaším osobným východom slnka

Naštartujte svoj pocit istoty
• Ovládajte vaše svetlá z ktoréhokoľvek miesta
• Nastavte plánované zapnutie svetiel pre jednoduchú automatizáciu domácnosti
• Zaručené plynulé bezdrôtové stlmenie
• Ovládajte svoje svetlá podľa seba
• Pripravte sa na svoj deň
• Vychutnajte si perfektné čítanie
• Uvoľnite sa pomocou teplého bieleho svetla
• Zachovajte si pozornosť



 Vytvorte si vlastnú atmosféru

Vytvorte tú správnu atmosféru so širokou 
škálou krásnych prirodzených bielych svetiel. 
Nastavte pomocou aplikácie ľubovoľný odtieň 
bieleho svetla – od studeného denného svetla 
po relaxačné teplé biele svetlo. Prevezmite 
kontrolu a vytvorte tú správnu atmosféru. Ani 
príliš svetlú, ani príliš tmavú. Jednoducho 
dokonalú.

Svetlo pre vaše zdravie

Svetlo ovplyvňuje našu náladu, správanie, 
ostražitosť a každodenné rutinné aktivity. 
Pomocou aplikácie môžete svetlo optimálne 
prispôsobiť aktuálnemu momentu. Svetlá 
Philips Hue vám pomáhajú pri dobíjaní energie, 
sústredení, čítaní a relaxácii. Zmeňte 
každodennú jednotvárnosť na chvíle, ktoré si 

môžete vychutnať. Precíťte ten rozdiel. Cíťte 
sa lepšie.

Prirodzené zobúdzanie

Uľahčite si vstávanie a zobúdzajte sa pozvoľne, 
aby ste každý deň vstávali svieži. Philips Hue 
vám pomôže vstať z postele príjemným 
spôsobom. Postupne sa zvyšujúca intenzita 
svetla vám zabezpečí pocit prirodzeného 
vstávania so slnečným svetlom – namiesto 
nepríjemného vstávania na zvonenie budíka.

Ovládajte svetlá mimo domova

Vaše svetlá môžete ovládať na diaľku 
z ktoréhokoľvek miesta. Skontrolujte, či ste 
pred odchodom z domu nezabudli vypnúť 
svetlá a zapnite ich, ak sa zdržíte v práci. Vďaka 
technológii geofencing vás môžu svetlá 
dokonca privítať po príchode domov alebo sa 

automaticky vypnúť, keď odchádzate. Naším 
cieľom je zjednodušiť váš život a poskytnúť 
vám pocit istoty inteligentným a užitočným 
spôsobom.

Pohodlné stlmenie

Zažite zaručené plynulé stlmenie s Philips Hue. 
Nie príliš svetlé. Nie príliš tmavé. Tak akurát. 
Nie sú potrebné káble, elektrikár ani inštalácia.

Nastavte plánované zapnutie svetiel

Súčasťou aplikácie Philips Hue je funkcia 
plánovania, vďaka ktorej môžu svetlá Philips 
Hue vytvoriť dojem, že ste doma, aj keď ste 
práve preč. Nastavte svetlá, aby sa zapli 
v prednastavenom čase a po vašom príchode 
domov boli zapnuté. Dokonca môžete nastaviť 
rôzne časy pre osvetlenie jednotlivých 
miestností. A taktiež môžete svetlá nastaviť, 
aby sa počas noci postupne vypli, takže si už 
nemusíte robiť starosti, či ste nechali niektoré 
zo svetiel zapnuté.
5309030P7

Hlavné prvky
Runner Hue
Bodové svietidlo



Dátum vydania  
2016-09-08

Verzia: 1.0.1

12 NC: 9150 054 03501
EAN: 87 18696 15934 7

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Philips 
Lighting Holding B.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Dizajn a povrchová úprava
• Materiál: kov
• Farba: čierna

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním
• Spínač Hue
• Vrátane žiaroviek LED
• Dokonale vhodné na vytváranie atmosféry
• Nastaviteľná bodová hlavica
• Svetelné rozhranie ZigBee
• Spínač Hue je súčasťou balenia
• 4 svetelné recepty
• Aktualizovateľné pomocou premostenia Philips 

Hue Bridge

Rozmery a hmotnosť výrobku
• Výška: 10,7 cm
• Dĺžka: 11 cm
• Šírka: 9,0 cm
• Hmotnosť netto: 0,420 kg

Technické špecifikácie
• Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
• Technológia žiarovky: 230 V
• Počet žiaroviek: 1
• Objímka/pätica: GU10
• Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 5,5 W
• Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým 

výkonom: 50 W

• Farba svetla: chladné biele svetlo
• Uhol lúča: 45°
• Svietidlo s možnosťou stmievania: áno
• LED: áno
• Zabudované LED
• Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: 

zabudované LED + žiarovka triedy A
• Svietidlo je kompatibilné so žiarovkou (žiarovkami) 

triedy: A+ až E
• Životnosť až: 15 000 hod.
• Kód IP: IP20, ochrana proti predmetom väčším než 

12,5 mm, žiadna ochrana proti vode
• Trieda ochrany: I – s uzemnením
• Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 25 W
• Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 250 lm

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia
• Výška: 14,1 cm
• Dĺžka: 17,5 cm
• Šírka: 13,1 cm
• Hmotnosť: 0,576 kg

Rozličné
• Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa
• Štýl: Moderné
• Typ: Bodové svietidlo
•
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