
 

 

Philips Hue White
Kit de reglare wireless a 
intensită?ii, E27

1 x bec E27
Lumină albă caldă
Intensitate luminoasă reglabilă
Întrerupător cu variator inclus
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Lumină cu reglarea intensită?ii

cu control facil
Începe cu kitul wireless Philips Hue de reglare a intensită?ii luminoase ?i bucură-te de reglarea wireless 

lină a acesteia. Este gata de a fi folosit. Controlează becul cu întrerupătorul cu variator inclus sau 

conectează totul la consola Hue Bridge pentru a beneficia de mai multe caracteristici inteligente.

Posibilită?i nelimitate
• Reglează intensitatea luminilor tale inteligente
• Conectează până la 10 lumini inteligente
• Monta?i întrerupătorul cu variator în orice loc
• Extinde-te la un sistem de iluminat inteligent cu Hue Bridge



 Reglează intensitatea luminilor

Întrerupătorul cu variator Philips Hue î?i permite să 
reduci intensitatea sau să intensifici luminile prin 
control wireless.

Conectează până la 10 lumini inteligente

Cu ajutorul kitului wireless pentru reducerea 
intensită?ii luminii Philips Hue pentru lumini 
inteligente, po?i conecta până la 10 lumini pentru a le 
controla simultan de la un singur întrerupător cu 
variator.

Extinde-te cu Hue Bridge

Atunci când sunt conectate la Hue Bridge (*nu este 
inclusă), luminile tale inteligente devin ?i mai 
versatile. Folose?te aplica?ia Hue pentru a-?i controla 
luminile de oriunde din interiorul ?i exteriorul 
locuin?ei, folosind doar aplica?ia Philips Hue. Setează 
temporizatoare, programe ?i adaugă sau elimină 
lumini din sistem.

Monta?i-l oriunde

Întrerupătorul cu variator Philips Hue func?ionează 
ca un întrerupător ?i variator normal de perete — 
dar mai bun. Pe lângă montarea cu ?uruburi sau 
banda adezivă rezistentă, po?i deta?a unitatea de 
control magnetică pentru a o avea asupra ta oriunde.
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Bec
• Putere echivalentă: 60 W
• Factor de putere: > 0,5
• Număr de cicluri de comutare: 50000
• Durată de via?ă nominală: 25000 ore
• Etichetă de eficien?ă energetică: A+
• Soclu: Soclu prin înfiletare E27
• Formă: A60
• Durată de via?ă: 25000 ore
• Temperatură culoare: 2700 K (alb cald)
• Putere: 9 W
• Flux luminos: Lumină albă de înaltă calitate, 

Intensitate reglabilă numai prin dispozitiv inteligent, 
Unghi fascicul 180°, >80 CRI

• Flux luminos: 800 lm
• Posibilitate upgrade software: când este conectat la 

Hue Bridge
• Pornire: 100% lumină instantanee
• Înăl?ime: 110 mm
• Lă?ime: 61 mm
• Tensiune de intrare: 220 V-240 V

Întrerupătorul
• Baterii incluse: 1 x CR2450
• Interval de frecven?e: 2400 - 2483,5 MHz
• Durată de via?ă: 50.000 de clicuri
• Număr maxim de lumini per comutator: 10 dacă nu 

sunt legate la consola Hue
• Durată de via?ă minimă a bateriei: 3 an(i)
• Rază de ac?iune minimă în interior: 12 m
• Software upgradabil: când este conectat la Hue 

Bridge
• Adâncime întrerupător: 11 mm
• Înăl?ime întrerupător: 92 mm
• Lă?ime întrerupător: 35 mm
• Greutate întrerupător: 37 g
• Adâncimea plăcii de perete: 14 mm
• Înăl?imea plăcii de perete: 115 mm
• Lă?imea plăcii de perete: 70 mm
• Greutate inclusiv placa de perete: 67 g
• ZigBee Light Link (legătură): protocol IEEE 

802.15.4

Ce este în cutie?
• Variator Hue: 1
• Becuri Hue White: 1

Protec?ia mediului
• Umiditate opera?ională: 5% < H < 95% (fără 

condens)
• Temperatură opera?ională: -10 °C – 45 °C

Garan?ie
• 2 ani
•

Specificaţii
Kit de reglare wireless a intensită?ii, E27
1 x bec E27 Lumină albă caldă, Intensitate luminoasă reglabilă, Întrerupător cu variator inclus
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