
Iluminat simplu și
inteligent
Începe cu kitul de rețete de lumină Philips Hue. Cu becul E27 inclus

și întrerupătorul cu variator, poți trece prin patru rețete de lumină

prestabilite și te poți bucura de reglarea wireless a intensității

luminii. Conectează totul la Hue pentru a beneficia de

caracteristicile inteligente.

Posibilități nelimitate

• Control wireless cu întrerupătorul cu variator inclus

Iluminat simplu și inteligent

• Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth

• Controlați luminile prin intermediul vocii*

• Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece

• Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice

• Descoperiți întreaga suită de caracteristici de iluminat inteligent cu
Hue Bridge

Kit de rețete de
lumină E27

Hue cu ambianță albă

Lumină albă caldă până la rece

Control inteligent cu Hue

Bridge*
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Repere
Control wireless

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

Controlați până la 10 lumini cu
aplicația prin Bluetooth

Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți
controla luminile inteligente Hue într-o
singură încăpere a locuinței dvs.
Adăugați până la 10 lumini inteligente
și controlați-le cu o singură atingere a
unui buton de pe dispozitivul dvs.
mobil.

Controlați luminile prin intermediul
vocii*

Philips Hue funcționează cu Amazon
Alexa și Google Assistant, atunci când
este asociat cu un dispozitiv Google
Nest sau Amazon Echo. Comenzile
vocale simple vă permit să controlați
mai multe lumini dintr-o încăpere sau
doar o singură lumină.

Creați atmosfera perfectă cu o lumină
albă caldă până la rece

Aceste becuri și instalații de iluminat
oferă diferite nuanțe de lumină albă
caldă până la rece. Datorită
reglabilității complete de la lumină
strălucitoare la lumină de veghe
estompată, puteți regla luminile la
luminozitatea și nuanța perfecte pentru
necesitățile dvs. zilnice.

Obțineți rețete de lumină perfecte
pentru activitățile zilnice

Faceți-vă ziua mai ușoară și mai
plăcută cu rețete de lumină presetate,
concepute special pentru activitățile
dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit
și Relaxare. Cele două scene cu tonuri
reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută
să vă începeți ziua sau să vă păstrați
concentrarea, în timp ce scenele mai
calde pentru Citit și Relaxare vă ajută
să citiți confortabil sau să vă odihniți
mintea.

Descoperiți întreaga suită de
caracteristici de iluminat inteligent cu
Hue Bridge

Adăugați o consolă Hue Bridge
(comercializată separat) la luminile dvs.
inteligente pentru a descoperi întreaga
suită de caracteristici Philips Hue. Cu o
consolă Hue Bridge, puteți adăuga
până la 50 de lumini inteligente pe
care le puteți controla în întreaga
locuință. Creați rutine pentru a
automatiza întreaga instalație de
iluminat inteligent casnic. Controlați
luminile atunci când nu sunteți acasă
sau adăugați accesorii, precum senzori
de mișcare și întrerupătoare
inteligente.
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Specificaţii
Dimensiunile becului

• Dimensiuni (LxÎxA): 110*61

Protecția mediului

• Umiditate operațională: 5% <H<95%
(fără condens)

• Temperatură operațională: între -20
°C și 45 °C

Garanție

• 2 ani: Da

Consum de energie

• Etichetă de eficiență energetică (EEL):
A+

Service

• Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

• Greutate: 72

• Tehnologie bec: LED

Bec

• Temperatură culoare: 2200K-6500K

• Diametru: 61 mm

• Etichetă de eficiență energetică: A+

• Soclu: E27

• Formă: A60

• Înălțime: 110 mm

• Tensiune de intrare: 220V-240V

• Durată de viață: 25.000 ore

• Flux luminos: De la o lumină albă
caldă la lumină naturală rece

• Flux luminos: 806 lm la 4000 K

• Putere max. funcționare: 8,5 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: când
este conectat la consola Hue

• Pornire: 100% lumină instantanee

• Putere: 8,5 W

• Putere echivalentă: 60 W

• Protocol de comunicații: Bluetooth și
Zigbee

• Reglare profundă: Da

• Posibilitate upgrade software: Când
se conectează la Aplicația Bluetooth
sau la consola Hue Bridge

Întrerupătorul

• Baterii incluse: 1 x CR2450

• Bandă de frecvență: 1400-2483,5
MHz

• Clasificare IP: 20

• Durată de viață: 50000 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?

• Becuri Hue: 1

• Întrerupător cu variator Hue: 1

Ce este acceptat?

• Compatibil HomeKit: Yes

• IOS: Yes

• Aplicația Philips Hue: Android 7.0 și
ulterior

• Asistenți vocali: Amazon Alexa

• Aplicația Philips Hue Bluetooth: IOS 11
și ulterior, Android 7.0 și ulterior

Dimensiunile și greutatea ambalajului

• EAN/UPC - produs: 8718699673208

• Greutate netă: 0,180 kg

• Greutate brută: 0,292 kg

• Înălțime: 16,500 cm

• Lungime: 7,500 cm

• Lățime: 17,600 cm

• Număr material (12NC):
929002216902
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