Aloituspakkaus E27
Hue White
Pehmeä valkoinen valo
Yksinkertainen asennus
Ohjaus sovelluksella tai
äänellä*
Sisältää Hue-sillan

8718696785218

Helppokäyttöinen
älyvalaistus
Lisää kotiisi älykäs valaistusjärjestelmä tällä aloituspakkauksella,
joka sisältää kaksi pehmeän valkoista älylamppua ja Hue-sillan.
Aloituspakkaus sisältää kaiken tarvittavan, jotta voit hallita kotisi
valaistusta ja sen kaikkia upeita ominaisuuksia.
Rajattomat mahdollisuudet
• Älyvalaistuksen etäohjaus
• Valaistu koti toivottaa sinut tervetulleeksi
• Tee kodistasi asutun näköinen älyvalojen avulla
• Ohjaa valaistusta äänikomennoilla

8718696785218

Kohokohdat
Ohjaa valaistusta etänä

Tee kodistasi asutun näköinen

Ääniohjaus

Philips Hue app -sovelluksen avulla
voit hallita kotisi valaistusta
täydellisesti myös silloin, kun et ole
kotona. Voit kytkeä valot päälle ja pois
päältä etäyhteydellä sovelluksen
kautta. Näin voit varmistaa, että kotisi
on aina valaistu juuri haluamallasi
tavalla.

Philips Hue app ‑sovelluksen avulla
voit to hallita valaistusta ajastetusti
aina, kun et ole kotona. Älyvalot
kytkeytyvät päälle valitseminasi
aikoina – ja välillä muutamaa minuuttia
aiemmin tai myöhemmin – jotta
vaikuttaisi siltä, kuin olisit oikeasti
kotona.

Kun olet muodostanut yhteyden Huesiltaan, voit liittää valot Alexaan,
Apple HomeKitiin tai
Google Assistantiin ja ohjata niitä
helposti äänikomennoilla.
Yksinkertaisten äänikomentojen avulla
voit kytkeä valot päälle tai pois päältä,
himmentää tai kirkastaa valaistusta ja
jopa määrittää haluamasi
valaistusasetuksen.

Valo toivottaa sinut tervetulleeksi

Määritä Philips Hue app ‑sovellus
huomaamaan sinut, kun lähestyt
kotiasi. Näin valitsemasi älyvalot
syttyvät automaattisesti jo ennen, kuin
astut ulos autostasi tai kävelet kohti
kotipihaasi.

Tekniset tiedot
Polttimon mitat
• Mitat (L x K x S): 113*62

Tehonkulutus
• Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A+

Ympäristöystävällisyys
• Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H
<< 95 % (ei tiivistymistä)
• Käyttölämpötila: -10–45 °C

Huolto
• Takuu: 2 vuotta

Takuu
• 2 vuotta: Kyllä

Tekniset tiedot
• Paino: 73
• Hehkulampputekniikka: LED

8718696785218
Silta
• Halkaisija: 88 mm
• Taajuuskaista: 2400-2483,5 MHz
• Korkeus: 26 mm
• Lisävarusteiden enimmäismäärä: 12
• Lamppujen enimmäismäärä: 50
• Verkkolaite: 100-240 V AC / 50-60
Hz
• Tehonkulutus: 250mA max
Polttimo
• Värilämpötila: 2700K
• Halkaisija: 61 mm
• Energiatehokkuusmerkintä: A+
• Lampunkanta: E27
• Muotoilu: A60
• Korkeus: 110 mm
• Tulojännite: 220V-240V
• Käyttöikä: 25 000 tuntia
• Valovirta: Lämmin valkoinen valo
• Valovirta: 806 lm
• Käyttöteho enintään: 9 W
• Virrankulutus valmiustilassa enintään:
0.5 W
• Sytytysten määrä: 50 000
• Tehokerroin: >0.5
• Eliniän mitoitusarvo: 25 000 tuntia
• Ohjelmiston päivitys: Kyllä
• Käynnistäminen: Heti täysi valoteho
• Teho: 9 W
• Tehon vastaavuus: 60 W
• Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth ja
Zigbee
• Syvähimmennettävä: ei
• Ohjelmiston päivitys: Liitettynä Huesiltaan

Pakkauksen sisältö
• Silta: 1
• Ethernet-verkkokaapeli: 1
• Hue-lamput: 2
• Verkkolaite: 1
Tuki
• HomeKit-yhteensopiva: YES
• IOS: 7 or later
• Philips Hue -sovellus: Android 7.0 tai
uudempi
• Ääniavustajat: Amazon Alexa
Pakkauksen mitat ja paino
• EAN/UPC – tuote: 8718696785218
• Nettopaino: 0,370 kg
• Bruttopaino: 0,630 kg
• Korkeus: 21,000 cm
• Pituus: 8,200 cm
• Leveys: 21,000 cm
• Materiaalitunnus (12NC):
929001821601
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