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d svitania do súmraku
le ambientné bodové svietidlá Buckram značky Philips so systémom Hue prinášajú kombináciu 

zdrôtového stmievacieho spínača a bielej ambientnej žiarovky LED s päticou GU10, ktorá vám 

môže pri relaxe, čítaní, sústredení alebo vám dodá energiu. Vychutnajte si prirodzené biele svetlo, 

ré sa prispôsobí vašim každodenným aktivitám.

Svetlo a dizajn najvyššej kvality
• Vysoký svetelný výkon

Svetlo pre vaše chvíle
• Jednoduché a bezdrôtové ovládanie so stmievacím spínačom (súčasť balenia)
• Relaxujte, čítajte si, koncentrujte sa a dobíjajte si energiu so svetelnými scénami

Úplná kontrola z inteligentného zariadenia premostením Hue
• Úplná kontrola z inteligentného zariadenia premostením Hue
• Vytvorte si vlastnú atmosféru od teplého bieleho svetla až po chladné denné svetlo
• Prirodzené vstávanie i zaspávanie
• Ovládanie cez aplikáciu – doma i mimo domova
• Nastavte si časovače pre ešte viac pohodlia
• Majte veci pod kontrolou



 Vysoký svetelný výkon
Vysokokvalitné svietidlo s intenzívnym 
svetelným výstupom vytvára dostatok bieleho 
svetla na každú príležitosť a úlohu.

Stmievací spínač (súčasť balenia)

Vďaka stmievaciemu spínaču napájanému 
z batérie pre systém Philips Hue môžete 
jednoducho ovládať svoje biele ambientné 
svetlá. Jednoducho prechádzajte cez 4 rôzne 
svetelné scény jednoduchým stlačením tlačidla 
alebo stmievajte a zosilňujte žiarovky. 
Stmievací spínač môžete umiestniť kamkoľvek 
do malého a elegantného doku bez drôtov. 
Používajte ho ako nástenné diaľkové ovládanie 
alebo spínač svetla a vychutnajte si tú správnu 
svetelnú scénu pre každý jeden okamih vášho 
dňa. K jednému stmievaciemu spínaču môžete 
pridať až 10 svetiel Hue.

Osvetlenie pre vaše denné aktivity

Svetlo ovplyvňuje našu náladu a správanie. 
Svietidlá Philips Hue vám môžu pomôcť 
pretaviť vaše denné rutiny na momenty, ktoré 

si dokážete naozaj vychutnať. Vynechajte 
rannú kávu a pripravte sa na deň v atmosfére 
studeného jasného bieleho denného svetla, 
vďaka ktorej budú vaše telo i myseľ nabité 
energiou. Podporte svoju sústredenosť 
s jemne vyladeným jasným bielym svetlom. 
Alebo si len vyložte nohy a relaxujte pri 
ľahkom žiarení bieleho svetla, s ktorým 
dokonale ukončíte deň.

Úplná kontrola pomocou premostenia 
Hue

Pripojte svetlá k premosteniu Philips Hue 
a začnite objavovať nekonečné možnosti tohto 
systému.

Vytvorte si vlastnú atmosféru

Nastavte správnu atmosféru pre každú chvíľu 
a ozdobte svoj domov zmesou teplého 
a chladného bieleho svetla. Môžete sa tešiť 
z rôznych štýlov po celý rok, či už vám jasné 
biele svetlo pripomína jarný vánok, teplé biele 
svetlo zasa letné slnko alebo vo vás ľadovo 
chladné denné svetlo evokuje zimu.

Vstávanie a zaspávanie

So svetlom Philips Hue môžete zabudnúť na 
nepríjemnosti súvisiace s ranným vstávaním. 
Začnite svoj deň s pocitom sviežosti. Intenzita 
jasu postupne narastá a napodobňuje efekt 
svitania, čo vám pomôže pri prirodzenom 
prebudení namiesto prebúdzania sa na hlasný 
zvuk budíka. Začnite svoj deň správnym 
spôsobom. Večer vám zasa relaxačné teplé 
biele svetlo pomôže uvoľniť sa, relaxovať 
a pripraviť svoje telo na kvalitný nočný spánok. 
Táto funkcionalita vyžaduje premostenie 
Philips Hue.

Ovládanie cez aplikáciu – doma i mimo 
domova

Pomocou aplikácie Philips Hue pre systémy 
iOS a Android môžete ovládať svoje svetlá na 
diaľku bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. 
Skontrolujte, či ste pri odchode z domu 
nenechali rozsvietené, prípadne rozsvieťte, ak 
zostávate dlhšie v práci. Táto funkcionalita 
vyžaduje premostenie Philips Hue.
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Hlavné prvky
Štvorité bodové svietidlo Buckram
Stmievací spínač súčasťou balenia GU10, Biela, Inteligentné ovládanie – Hue Bridge*
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Dizajn a povrchová úprava
• Materiál: kov, syntetický materiál
• Farba: biela

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Stmievateľné pomocou aplikácie a spínača Hue
• Spínač Hue
• Vrátane žiaroviek LED
• Nastaviteľná bodová hlavica
• Upevnenie click!FIX

Rozmery a hmotnosť výrobku
• Výška: 10,3 cm
• Dĺžka: 24 cm
• Šírka: 24 cm
• Hmotnosť netto: 1,645 kg

Technické špecifikácie
• Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
• Technológia žiarovky: 230 V
• Počet žiaroviek: 4
• Objímka/pätica: GU10
• Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 5,5 W
• Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým 

výkonom: 10 W
• Farba svetla: chladné biele svetlo
• Uhol lúča: 45°

• Svietidlo s možnosťou stmievania: áno
• LED: áno
• Zabudované LED: Nie
• Energetická trieda pribaleného zdroja svetla
• 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: 16,4 cm
• Dĺžka: 25,3 cm
• Šírka: 25,3 cm
• Hmotnosť: 2,100 kg

Rozličné
• Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa
• Štýl: Moderné
• Typ: Bodové svietidlo
•
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Technické údaje
Štvorité bodové svietidlo Buckram
Stmievací spínač súčasťou balenia GU10, Biela, Inteligentné ovládanie – Hue Bridge*

* *Systém Hue Bridge sa predáva samostatne
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