
Lihtne nutikas valgustus
Klassikaline retropirni välimus väiksemas mõõdus. Hõõgniidiga

küünalpirnil on keerdus hõõgniit ja E14 alus, mis sobib ideaalselt

väikestesse valgustitesse, kui soovite kaasaegse hõnguga retrostiili.

Lihtne nutikas valgustus

• Juhtige Bluetoothi rakenduse abil korraga kuni 10 valgustit

• Juhtige valgusteid oma häälega*

• Looge valge sooja valguse abil õige meeleolu

• Avage Hue Bridge'iga täielik nutika valguse funktsioonide valik

Üksik pirn E14

Hue White hõõgniidiga

Pehme valge valgus

Kohene juhtimine Bluetoothi

kaudu

Juhtige rakenduse või häälega*

Lisafunktsioonide avamiseks

lisage Hue Bridge
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Esiletõstetud tooted
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 valguse abil õige
meeleolu

Hue pirnid ja valgustid on sooja valge
valgusega. Need nutikad valgustid
võimaldavad hämardamisvõimalusega
eredast päevavalgusest kuni nõrga
eredusega öövalgustiteni täita oma
kodu täpselt õige taseme sooja
valgusega siis, kui seda vajate.

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.

Spetsifikatsioon
Lambi mõõtmed

• Mõõtmed (laius × kõrgus × läbimõõt):
39,2x117

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

Võimsustarve

• Energiatõhususe märgis (EEL): G

Hooldus

• Garantii: 2 aastat
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Tehnilised andmed

• Kaal: 38 g

• Valgusallika tehnoloogia: LED

• Valgusvoog luumenites 2100 K juures
(valmisseadistus): 300 lm

Lambipirn

• Värvustemperatuur: 2100K

• Läbimõõt: 39,2 mm

• Energiamärgis (A++ kuni E vastavalt
määrusele (EL) nr 874/2012): G

• Ühendus: E14

• Kujutegur: Candle

• Kõrgus: 117 mm

• Sisendpinge: 220V-240V

• Tööiga: 15 000 tund(i)

• Valgusvoog: Soe valge valgus

• Väljund luumenites: 300 lm

• Max töövõimsus: 4,5 W

• Max ooterežiimi võimsus: 0.5 W

• Lülitustsüklite arv: 50 000

• Võimsustegur: 0.6

• Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)

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

• Käivitumine: Kohene 100%
valgusvoog

• Aktiivvõimsus: 4,5 W

• Sideprotokoll: Bluetooth ja Zigbee

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

Pakendi sisu

• Hue lambid: 1

Toetatud süsteemid

• HomeKitiga ühilduv: Yes

• IOS: Yes

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

• Hääleassistendid: Amazon Alexa,
Apple HomeKit (Hue silla kaudu),
Google Assistant, Microsoft Cortana
(Hue silla kaudu)

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

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514302235

• Kaal pakendita: 0,032 kg

• Brutokaal: 0,070 kg

• Kõrgus: 17,400 cm

• Pikkus: 5,500 cm

• Laius: 7,200 cm

• Materjali number (12NC):
929002479501
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