Kit de pornire E27
Hue cu ambianță albă și
color
Lumină albă și colorată
Consolă Hue Bridge inclusă
Controlați prin intermediul
aplicației sau al vocii*
Întrerupător cu variator inclus

8719514291355

Iluminat simplu și
inteligent
Adăugați culoare ambientală oricărei încăperi cu kitul de bază
pentru ambianță albă și color Philips Hue, E27. Conectați-l la
consola Hue Bridge inclusă pentru a profita de o listă nelimitată de
caracteristici. Controlați prin intermediul aplicației, al vocii sau al
întrerupătoarelor incluse.
Posibilități nelimitate
• Intră în atmosferă cu lămpile inteligente cu lumină albă caldă până la
rece
• Joacă-te cu luminile colorate inteligente
• Control inteligent de la distanță al luminii
• Sincronizați-vă filmele, emisiunile TV, muzica și jocurile cu luminile
inteligente
• Control wireless cu întrerupătorul cu variator inclus
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Repere
Intră în atmosferă

Controlează luminile de la distanță

Control wireless

Utilizați peste 50.000 de nuanțe de
lumină albă caldă până la rece pentru
a intra în atmosfera de lucru, de joacă
sau de relaxare, indiferent de oră.
Începeți dimineața în forță cu lumina
albă strălucitoare rece și energizantă
sau relaxați-vă seara cu tonuri aurii.

Aplicația Philips Hue vă oferă control
complet asupra luminilor, chiar dacă nu
sunteți acasă. Aprindeți și stingeți
luminile de la distanță folosind doar
aplicația, pentru a vă asigura că
locuința dvs. este luminată întotdeauna
așa cum doriți.

Joacă-te cu luminile colorate
inteligente

Sincronizați-vă filmele, emisiunile TV,
muzica și jocurile cu luminile
inteligente

Cu ajutorul întrerupătorului cu variator
alimentat de baterie, puteți controla
simultan până la 10 lumini inteligente.
Întrerupătorul, care poate fi detașat de
pe suportul de perete și folosit ca o
telecomandă, vă permite să reduceți
sau să măriți intensitatea luminilor sau
să treceți prin patru rețete de lumină
prestabilite

Cu Philips Hue nu există limite: cu
peste 16 milioane de culori, vă puteți
transforma locuința în locul perfect
pentru petreceri, puteți aduce basmele
la viață și multe altele. Folosiți
scenariile de lumină colorate,
prestabilite, pentru a evoca senzația
verii oricând doriți sau folosiți propria
fotografie pentru a retrăi amintiri
speciale.

Duceți divertismentul la noi
înălțimi sincronizând acțiunea de pe
ecran sau ritmul muzicii cu luminile
inteligente.* Alegeți modul în care doriți
să sincronizați luminile cu
filmul, muzica (inclusiv cu integrarea
noastră Spotify!), emisiunile TV sau cu
jocurile și urmăriți cum reacționează
luminile color din spațiul
dumneavoastră de divertisment. *Hue
Bridge necesar

Specificaţii
Dimensiunile becului
• Dimensiuni (LxÎxA): 60x110

Protecția mediului
• Umiditate operațională: 5% <H<95%
(fără condens)
• Temperatură operațională: între -20
°C și 40 °C
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Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• Intensitate reglabilă cu aplicația și
întrerupătorul Hue: Da
Garanție
• 2 ani: Da
Consum de energie
• Etichetă de eficiență energetică (EEL):
F
Service
• Garanție: 2 ani
Specificații tehnice
• Greutate: 72
• Tehnologie bec: LED
• Flux luminos la 2700 K (setare
predefinită): 806 lm
• Flux luminos de 4000 K: 1.100 lm
Bridge
• Bandă de frecvență: 2400-2483.5
MHz
• Înălțime: 26 mm
• Număr maxim de accesorii: 12
• Număr maxim de becuri: 50
• Adaptor de curent electric: 100 240 V c.a./50-60 Hz
• Consum de energie: 250mA max
Bec
• Temperatură culoare: 2000K-6500K
+16 million colors
• Diametru: 60 mm
• Soclu: E27
• Formă: A60
• Înălțime: 110 mm
• Tensiune de intrare: 220V-240V
• Durată de viață: 25.000 ore
• Flux luminos: 1100 lm
• Putere max. funcționare: 9 W
• Putere max. standby: 0.5 W
• Număr de cicluri de comutare: 50.000
• Factor de putere: 0.5
• Durată de viață nominală: 25.000 ore
• Posibilitate upgrade software: Da
• Pornire: 100% lumină instantanee
• Putere: 9 W
• Protocol de comunicații: Bluetooth și
Zigbee
• Posibilitate upgrade software: Când
se conectează la Aplicația Bluetooth
sau la consola Hue Bridge

Întrerupătorul
• Baterii incluse: 1 x CR2450
• Bandă de frecvență: 2400-2483,5
MHz
• Clasificare IP: 20
• Durată de viață: 50.000 clicks
• Număr maxim de lumini per
comutator: 10 dacă nu sunt legate la
consola Hue
• Durată de viață minimă a bateriei: 3 a
• Opțiuni de montare: de sine
stătătoare
• Caracteristici speciale: Nu se aplică
• Adâncime întrerupător: 11 mm
• Înălțime comutator: 92 mm
• Lățime comutator: 35 mm
• Adâncimea plăcii de perete: 14 mm
• Înălțimea plăcii de perete: 115 mm
• Lățimea plăcii de perete: 70 mm
• Greutate inclusiv placa de perete: 67
g
• Greutatea întrerupătorului: 37 g
• ZigBee Light Link (legătură): IEEE
802.15.4 Protocol
Ce este în cutie?
• Hue Bridge: 1
• Cablu de rețea ethernet: 1
• Becuri Hue: 3
• Hue Dimmer switch: 1
• Adaptor de curent electric: 1
Ce este acceptat?
• Compatibil HomeKit: Yes
• IOS: 7 or later
• Aplicația Philips Hue: iOS 13 și versiuni
ulterioare, Android 8.0 și versiuni
ulterioare
• Asistenți vocali: Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple HomeKit
(prin consola Hue Bridge), Microsoft
Cortana (prin consola Hue Bridge)
• Aplicația Philips Hue Bluetooth: iOS 11
și ulterior, Android 7.0 și ulterior
Dimensiunile și greutatea ambalajului
• EAN/UPC - produs: 8719514291355
• Greutate netă: 1,010 kg
• Greutate brută: 1,010 kg
• Înălțime: 14,000 cm
• Lungime: 17,600 cm
• Lățime: 21,900 cm
• Număr material (12NC):
929002468804
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