Spot PAR16 GU10
LED inteligent
Complet color
Plastic
Wi-Fi + Bluetooth
Controlați prin intermediul
aplicației WiZ sau al vocii

8719514372344

Lumină colorată care se
potrivește stării
dumneavoastră de spirit
Adăugați o lumină inteligentă colorată, caldă, difuză, reglabilă, la
corpurile sau spoturile standard încastrate din casa dvs. cu becul
LED inteligent complet color Philips GU10. Acest bec este conectat
la WiZ. Folosiți-l cu rețeaua Wi-Fi existent pentru a controla cu
aplicația WiZ sau cu vocea.
Configurare ușoară
• Ușor de conectat. Funcționează cu rețeaua Wi-Fi existentă.
Control inteligent
• Controlați de oriunde cu smartphone-ul.
• Control vocal cu Google Assistant, Alexa sau Scurtături Siri.
Caracteristici inteligente
• Automatizează-ți luminile folosind calendare
• Presetează-ți caracteristicile stării de bine
Moduri de iluminat
• Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate
• Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare
• Personalizați scenele cu moduri de lumină dinamice presetate.
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Repere
Ușor de conectat

Control vocal

WiZ funcționează cu routerul Wi-Fi
existent, nefiind nevoie de un dispozitiv
suplimentar. Pur și simplu conectează
noua ta lumină, descarcă aplicația WiZ
și ești gata să începi!

Beneficiați de control mâini-libere
asupra luminilor dvs. prin utilizarea
vocii și a Google Assistant, Amazon
Alexa sau Scurtături Siri. Utilizați
comenzi vocale pentru a aprinde și
stinge luminile, pentru a crește și
reduce intensitatea luminilor, pentru a
modifica culoarea și pentru a configura
scene de lumină personalizată.

Controlează de oriunde

Automatizează-ți luminile folosind
calendare

Presetează-ți caracteristicile stării de
bine

Folosește caracteristicile presetate
pentru starea de bine din aplicația WiZ
și bucură-te de șablonul de iluminare
cel mai potrivit pentru ritmul tău
circadian de-a lungul zilei. WiZ îți va
oferi o lumină strălucitoare atunci când
ai nevoie să te înviorezi și să te
concentrezi și va trece lin spre un alb
cald și plăcut pentru a te ajuta să te
relaxezi și să dormi mai bine.
Alb reglabil între cald și rece și moduri
presetate

Controlează-ți luminile WiZ de oriunde
te-ai afla cu ajutorul telefonului
inteligent. Nu trebuie să îți faci griji
dacă ai uitat luminile aprinse când ai
plecat de acasă. Aplicația WiZ este
disponibilă pentru iOS și Android.

Automatizează-ți luminile pentru a se
potrivi rutinelor tale zilnice sau
săptămânale. Programează-ți lumina
pentru a se aprinde înainte de a ajunge
acasă și să ramână stinsă când nu este
nevoie de ea.

Alege dintr-o gamă largă de tipuri de
alb, de la albul energizant rece până la
albul cald plăcut, sau pur și simplu
selectează unul dintre modurile
presetate, precum Focusare sau
Relaxare, pentru a crea ambianța cea
mai potrivită activităților tale.

8719514372344
Milioane de culori și moduri dinamice
de iluminare

atmosferă uimitoare în casa ta. Bucurăte de diferențele subtile prin care
efectele de lumină dinamică îți
luminează mediul de viață

Combină diverse moduri de lumină
albă și colorată pentru a crea lumina
ambientală perfectă pentru momentele
zilnice. Salveaz-o și reproduceți-o
oricând prin intermediul aplicației, cu
WiZmote sau cu ajutorul vocii.

Alege dintr-o paletă de milioane de
lumini colorate pentru a crea o

Specificaţii
Caracteristici
• Intensitate luminoasă reglabilă: Cu
variatoare speciale
• Domeniu de utilizare: Interior
• Formă lampă: PAR16
• Soclu: GU10
• Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi

Scene personalizate

Diverse
• EyeComfort: Da
Alte caracteristici
• Intensitate curent lampă: 40 mA
• Eficacitate: 73 lm/W

Dimensiunile becului
• Înălțime: 5,8 cm
• Greutate: 0,05 kg
• Lățime: 5 cm

Informații ambalaj
• EAN: 8719514372344
• EOC: 871951437234400
• Titlu produs: PHI WFB 50W GU10
922-65 RGB 1PF/6

Rezistență
• Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15
a
• Factor de întreținere a fluxului
luminos: 70%
• Durată de viață nominală: 15.000 ore
• Număr de cicluri de comutare: 50.000

Consum de energie
• Factor de putere: 0.51
• Tensiune: 220-240 V
• Putere: 4,7 W
• Putere echivalentă: 50 W
• Etichetă de eficiență energetică (EEL):
F

Caracteristicile fotometrice
• Unghi fascicul: 36 °
• Consistența culorii: 6SDCM
• Indice de redare a culorilor (IRC): 90
• Temperatură culoare: 2200-6500 K
• Categorie culoare lumină: Complet
color
• Flux luminos nominal: 345 lm
• Timp de pornire: <0.5 s
• Timp de încălzire până la 60% lumină:
Lumină instantanee
• Cod culoare: 922-965 | CCT of
2200K-6500K(RGB)

Dimensiunile și greutatea produsului
• Lungime: 5,8 cm
Valori nominale
• Unghi nominal al fasciculului: 36 °
• Durată de viață nominală: 15.000 ore
• Flux luminos nominal: 345 lm
• Intensitate de vârf nominală: 550 cd
• Putere nominală: 4.7 W
Service
• Garanție: 2 ani

8719514372344
Specificații tehnice
• Frecvență: 50-60 Hz

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• EAN/UPC - produs: 8719514372344
• Greutate netă: 0,050 kg
• Greutate brută: 0,100 kg
• Înălțime: 16,000 cm
• Lungime: 7,000 cm
• Lățime: 7,000 cm
• Număr material (12NC):
929002448421
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