
Lihtne nutikas valgustus
Tehke algust Philips Hue valgusretsepti komplektiga. Selles

sisalduva E27-lambipirni ja hämarduslülilitiga saate kasutada nelja

erinevat eelseadistatud valgusretsepti ja hämardada juhtmevabalt.

Nutikatele funktsioonidele ligipääsemiseks ühendage mõlemad

Hue sillaga.

Lõputud võimalused

• Juhtmevaba juhtimine hämarduslülitiga (komplektis)

Lihtne nutikas valgustus

• Juhtige Bluetoothi rakenduse abil korraga kuni 10 valgustit

• Juhtige valgusteid oma häälega*

• Looge valge sooja kuni külma valguse abil õige meeleolu

• Hankige täiusliku valguse retseptid oma igapäevategevuseks

• Avage Hue Bridge'iga täielik nutika valguse funktsioonide valik

Valgusretsepti
komplekt E27

Hue White ambiance

Soe kuni külm valge valgus

Nutikas juhtimine Hue

Bridge'iga*
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Esiletõstetud tooted
Juhtmevaba juhtimine

Akutoitel hämarduslülitiga on võimalik
juhtida samal ajal kuni 10 nutivalgustit.
Lülitiga, mida saab ka seinakinnituselt
eemaldada ja kaugjuhtimispuldina
kasutada, saate valgust hämaramaks ja
eredamaks muuta või kasutada ühte
neljast eelseadistatud valguse
retseptist.

Juhtige Bluetoothi rakenduse abil
korraga kuni 10 valgustit

Hue Bluetoothi rakenduse abil saate
juhtida Hue nutikaid valgusteid oma
kodu ühes toas. Lisage kuni 10 nutikat
valgustit ja juhtige neid kõigest
näpuliigutusega oma mobiilseadmes.

Juhtige valgusteid oma häälega*

Philips Hue töötab Amazon Alexa ja
Google Assistantiga, kui on ühendatud
ühilduva Google Nesti või Amazon
Echo seadmega. Lihtsad häälkäsklused
võimaldavad teil juhtida toas nii mitut
valgustit kui ka ainult ühte lampi.

Looge valge sooja kuni külma valguse
abil õige meeleolu

Need pirnid ja valgustid pakuvad valge
valguse erinevaid toone külmast
soojani. Täieliku
hämardamisvõimalusega eredate kuni
nõrga eredusega öövalgustite abil
saate häälestada oma valgustuse
täiuslikule toonile ja eredusele, mis
sobitub teie igapäevavajadustega.

Hankige täiusliku valguse retseptid
oma igapäevategevuseks

Muutke oma päev lihtsamaks ja
meeldivamaks nelja eelseadistatud
valguse retseptiga, mis on paika seatud
spetsiaalselt teie igapäevaste
toimingute jaoks: "Energize",
"Concentrate", "Read" ja "Relax". Kaks
külma tooniga õhustikku "Energize" ja
"Concentrate" aitavad muuta
hommikut tegusamaks või keskenduda,
samas kui soojemad õhustikud "Read"
ja "Relax" aitavad toetada mugavat
lugemist või rahustada ärevil vaimu.

Avage Hue Bridge'iga täielik nutika
valguse funktsioonide valik

Lisage Hue sild (müüakse eraldi) oma
nutikatele valgustitele, et kogeda
Philips Hue täielikku funktsioonide
valikut. Hue silla abil saate oma kodus
kontrollida kuni 50 nutikat valgustit.
Looge režiime, et automatiseerida kogu
oma nutika kodu valgustuse seadistus.
Juhtige oma valgusteid liikvel olles või
lisage tarvikuid, nagu liikumisandurid ja
nutikad lülitid.
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Spetsifikatsioon
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Lambi mõõtmed

• Mõõtmed (laius × kõrgus × läbimõõt):
60x110

Keskkonnahoidlik

• Õhuniiskus töökeskkonnas: 5%
<H<95% (mittekondenseeruv)

• Töötemperatuur: –20 °C...45 °C

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Hämardatav Hue rakenduse ja
lülitiga: Jah

Garantii

• 2 aastat: Jah

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Kaal: 72

• Valgusallika tehnoloogia: LED

Lambipirn

• Värvustemperatuur: 2200K-6500K

• Läbimõõt: 61 mm

• Energiatõhususe märgis: A+

• Ühendus: E27

• Kujutegur: A60

• Kõrgus: 110 mm

• Sisendpinge: 220V-240V

• Tööiga: 25 000 tund(i)

• Valgusvoog: Soojast valgusest jaheda
päevavalguseni

• Väljund luumenites: 806 lm 4000 K
juures

• Max töövõimsus: 8,5 W

• Max ooterežiimi võimsus: 0.5 W

• Lülitustsüklite arv: 50 000

• Võimsustegur: >0.5

• Hinnanguline tööiga: 25 000 tund(i)

• Uuendatav tarkvara: Hue sillaga
ühendatult

• Käivitumine: Kohene 100%
valgusvoog

• Aktiivvõimsus: 8,5 W

• Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60 W

• Sideprotokoll: Bluetooth ja Zigbee

• Sügavalt hämardatav: Jah

• Uuendatav tarkvara: Bluetoothi
rakenduse või Hue Bridge'iga
ühendatult

Lüliti

• Kaasas akud: 1 x CR2450

• Sagedusriba: 1400-2483,5 MHz

• IP-klass: 20

• Tööiga: 50000 clicks

• Max valgusteid lüliti kohta: 10, kui ei
ole seotud Hue sillaga

• Minimaalne aku kestvus: 3 aastat

• Kinnitusvõimalused: eraldiseisev

• Erifunktsioonid: Ei kohaldata

• Lüliti sügavus: 11 mm

• Lüliti kõrgus: 92 mm

• Lüliti laius: 35 mm

• Seinaplaadi sügavus: 14 mm

• Seinaplaadi kõrgus: 115 mm

• Seinaplaadi laius: 70 mm

• Kaal koos seinaplaadiga: 67 g

• Lüliti kaal: 37 g

• Zigbee valgustilink: IEEE 802.15.4
Protocol

Pakendi sisu

• Hue lambid: 1

• Hue hämarduslüliti: 1

Toetatud süsteemid

• HomeKitiga ühilduv: Yes

• IOS: Yes

• rakendus Philips Hue: IOS 13 ja uuem,
Android 8.0 ja uuem

• Hääleassistendid: Amazon Alexa

• Bluetooth-rakendus Philips Hue: IOS
11 ja uuem, Android 7.0 ja vanem

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718699673208

• Kaal pakendita: 0,180 kg

• Brutokaal: 0,292 kg

• Kõrgus: 16,500 cm

• Pikkus: 7,500 cm

• Laius: 17,600 cm

• Materjali number (12NC):
929002216902
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