
Lihtne nutikas valgustus
Lisage Philips Hue valge ja värvilise meeleoluvalguse

stardikomplektiga E27 igasse tuppa loomulikku valgust. Ühendage

komplektis oleva Hue Bridge'iga, et saada osa lõpmatust

funktsioonide loetelust. Juhtige rakenduse, hääle või komplektis

olevate lülitite kaudu.

Lõputud võimalused

• Looge valge sooja kuni külma valgusega nutivalgustite abil meeleolu

• Mängige nutikate värviliste valgustitega

• Kodust eemal nutivalgustite juhtimine

• Sünkroonige filmid, telesaated, muusika ja mängud nutivalgustitega 
• Juhtmevaba juhtimine hämarduslülitiga (komplektis)

Stardikomplekt E27

Hue White and color
ambiance

Valge ja värviline valgus

Komplektis Hue Bridge

Juhtige rakenduse või häälega*

Komplektis hämarduslüliti
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Esiletõstetud tooted
Looge meeleolu

Kasutage üle 50 000 valge valguse
tooni soojast külmani, et luua meeleolu
töötamiseks, mängimiseks või
lõõgastumiseks – olenemata kellaajast.
Alustage oma hommikut õige jalaga,
kasutades energiat andvat eredat
valget valgust, või tundke end õhtuti
mugavalt kuldsete toonidega.

Mängige nutikate värviliste
valgustitega

Philips Hue'ga pole piire: üle 16 miljoni
värviga saate muuta oma kodu
ideaalseks peopaigaks, tuua ellu
unejutu ja palju muud. Kasutage
eelseadistatud värvilisi valgusstseene,
et tekitada igal ajal suvetunne, või
kasutage oma fotot, et erilist mälestust
uuesti läbi elada.

Juhtige valgusteid kodust eemal olles

Rakendusega Philips Hue app
saavutate oma valgustite üle täieliku
kontrolli, isegi kui te pole kodus.
Lülitage valgusteid rakenduse abil
kaugjuhtides sisse ja välja, et teie kodu
oleks alati valgustatud nii, nagu
soovite.

Sünkroonige filmid, telesaated,
muusika ja mängud nutivalgustitega 

Viige oma meelelahutus uutesse
kõrgustesse, sünkroonides ekraanil
toimuva või muusikarütmi oma
nutivalgustitega.* Valige viis, kuidas
soovite sünkroonida oma valgustid
filmi, muusika (sh meie Spotify
integratsioon!), telesaate või mänguga,
ja vaadake, kuidas värvilised tuled teie
meelelahutusprogrammile
reageerivad.  * Vajalik on Hue Bridge 

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.

Spetsifikatsioon
Lambi mõõtmed

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

Keskkonnahoidlik

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

• Töötemperatuur: –20 °C...40 °C
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Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Hämardatav Hue rakenduse ja
lülitiga: Jah

Garantii

• 2 aastat: Jah

Võimsustarve

• Energiatõhususe märgis (EEL): F

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Valgusvoog luumenites 4000 K
juures: 1 100 lm

• Kaal: 72

• Valgusallika tehnoloogia: LED

• Valgusvoog luumenites 2700 K juures
(valmisseadistus): 806 lm

Sild

• Sagedusriba: 2400-2483.5 MHz

• Kõrgus: 26 mm

• Max tarvikute arv: 12

• Max lampide arv: 50

• Toiteadapter: 100–240 V AC / 50–
60 Hz

• Võimsustarve: 250mA max

Lambipirn

• Eredus: 1 100

• Värvustemperatuur: 2000K-6500K
+16 million colors

• Läbimõõt: 60 mm

• Ühendus: E27

• Kujutegur: A60

• Kõrgus: 110 mm

• Sisendpinge: 220V-240V

• Tööiga: 25 000 tund(i)

• Valgusvoog: Valge ja värviline valgus

• Väljund luumenites: 1100 lm

• Max töövõimsus: 9 W

• Max ooterežiimi võimsus: 0.5 W

• Lülitustsüklite arv: 50 000

• Võimsustegur: 0.5

• Hinnanguline tööiga: 25 000 tund(i)

• Uuendatav tarkvara: Jah

• Käivitumine: Kohene 100%
valgusvoog

• Aktiivvõimsus: 9 W

• Sideprotokoll: Bluetooth ja Zigbee

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

Lüliti

• Kaasas akud: 1 x CR2450

• Sagedusriba: 2400-2483,5 MHz

• IP-klass: 20

• Tööiga: 50.000 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

• Bridge: 1

• Etherneti võrgukaabel: 1

• Hue lambid: 3

• Hue hämarduslüliti: 1

• Toiteadapter: 1

Toetatud süsteemid

• HomeKitiga ühilduv: Yes

• IOS: 7 or later

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

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

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

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514291355

• Kaal pakendita: 1,010 kg

• Brutokaal: 1,010 kg

• Kõrgus: 14,000 cm

• Pikkus: 17,600 cm

• Laius: 21,900 cm

• Materjali number (12NC):
929002468804
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