Valoreseptipakkaus
E27
Hue White -tunnelmavalo
Lämpimästä viileään säädettävä
valkoinen valo
Älykäs ohjaus Hue-sillan avulla*
8718699673208

Helppokäyttöinen
älyvalaistus
Pääset helposti alkuun Philips Hue ‑valoreseptipakkauksen avulla.
Mukana tulevan E27-lampun ja himmentimen avulla voit vaihtaa
neljän valmiin valaistusvaihtoehdon välillä ja nauttia langattomasta
himmennyksestä. Yhdistä kokonaisuus Hue-siltaan, niin saat
käyttöösi lisää älykkäitä ominaisuuksia.
Rajattomat mahdollisuudet
• Säädä valaistusta langattomasti himmentimen avulla
Helppokäyttöinen älyvalaistus
• Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella
• Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*
• Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai kylmän valkoisen sävyisillä
valoilla
• Täydellinen valikoima valaistusvaihtoehtoja päivän eri toimiin
• Vapauta älykkään valaistuksen kaikki ominaisuudet Hue-sillan avulla!
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Kohokohdat
Langaton ohjaus

Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*

Paristokäyttöisen himmentimen avulla
voit ohjata jopa kymmentä älyvaloa
samanaikaisesti. Himmennin voidaan
irrottaa seinäkiinnikkeestä, ja sitä
voidaan käyttää kaukosäätimenä. Voit
himmentää ja kirkastaa valaistusta tai
vaihtaa neljän valmiin
valaistusvaihtoehdon välillä.

Philips Hue toimii Amazon Alexan ja
Google Assistantin kanssa, kun
käytössä on yhteensopiva Google
Nest- tai Amazon Echo -laite. Kätevillä
äänikomennoilla voit ohjata useita
huoneessa olevia valoja tai vain yhtä
lamppua.

Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa
Bluetooth-sovelluksella

Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai
kylmän valkoisen sävyisillä valoilla

Täydellinen valikoima
valaistusvaihtoehtoja päivän eri
toimiin

Neljä valmista valaistusasetusta
helpottavat arkeasi, sillä ne on
suunniteltu erityisesti päivittäisiä
rutiineja ajatellen: piristymiseen,
keskittymiseen, lukemiseen ja
rentoutumiseen. Kylmän valkoisista
asetuksista toinen tukee piristymistä ja
toinen keskittymistä, joten niiden
avulla saat päivän käyntiin ja ylläpidät
keskittymiskykyäsi. Lukemiseen ja
rentoutumiseen tarkoitettujen
lämpimien asetusten avulla voit
puolestaan uppoutua hyvän kirjan
pariin ja antaa mielesi levätä.
Vapauta älykkään valaistuksen kaikki
ominaisuudet Hue-sillan avulla!

Hue Bluetooth ‑sovelluksella voit
ohjata kaikkia asunnon Hueälyvalaisimia yhdestä huoneesta. Voit
lisätä jopa 10 älyvaloa ja ohjata niitä
näppärästi mobiililaitteen painikkeella.

Nämä lamput ja valaisimet tuovat
kotiin lämpimän tai viileän valkoisen
sävyjä. Valoja voi säätää kirkkaasta
himmeään yövaloon kulloisenkin
tarpeen mukaan.

Lisäämällä Hue Bridgen (myydään
erikseen) saat kaikki Philips Hue
‑ominaisuudet käyttöösi. Hue Bridgeen
voi lisätä jopa 50 älykästä valoa, joita
voit ohjata kotona. Voit käyttää kodin
valaistuksen automatisoinnin apuna
esimerkiksi rutiiniaikatauluja. Voit
säätää valoja myös kodin ulkopuolelta
ja lisätä erilaisia työkaluja, kuten
liiketunnistimia ja älykkäitä kytkimiä.
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Tekniset tiedot
Polttimon mitat
• Mitat (L x K x S): 110*61
Ympäristöystävällisyys
• Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H
<< 95 % (ei tiivistymistä)
• Käyttölämpötila: -20 °C ... 45 °C
Takuu
• 2 vuotta: Kyllä
Tehonkulutus
• Energiatehokkuusmerkintä: A+
Huolto
• Takuu: 2 vuotta
Tekniset tiedot
• Paino: 72
• Hehkulampputekniikka: LED
Polttimo
• Värilämpötila: 2200K-6500K
• Halkaisija: 61 mm
• Energiatehokkuusmerkintä: A+
• Lampunkanta: E27
• Muotoilu: A60
• Korkeus: 110 mm
• Tulojännite: 220V-240V
• Käyttöikä: 25 000 tuntia
• Valovirta: Lämpimän valkoisesta
viileisiin päivänvalon sävyihin
• Valovirta: 806 lm, 4000 K
• Käyttöteho enintään: 8,5 W
• Virrankulutus valmiustilassa enintään:
0.5 W
• Sytytysten määrä: 50 000
• Tehokerroin: >0.5
• Eliniän mitoitusarvo: 25 000 tuntia
• Ohjelmiston päivitys: liitettynä Huesiltaan
• Käynnistäminen: Heti täysi valoteho
• Teho: 8,5 W
• Tehon vastaavuus: 60 W
• Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth ja
Zigbee
• Syvähimmennettävä: Kyllä
• Ohjelmiston päivitys: Liitettynä
Bluetooth-sovellukseen tai Huesiltaan

Kytkin
• Sisältää akut: 1 x CR2450
• Taajuuskaista: 1400-2483,5 MHz
• IP-luokitus: 20
• Käyttöikä: 50000 clicks
• Valaisimien enimmäismäärä/kytkin:
10, jos ei liitetty Hue-siltaan
• Paristojen vähimmäiskäyttöikä: 3 a
• Kiinnitysvaihtoehdot: vapaasti
seisova
• Erikoisominaisuudet: Ei
sovellettavissa
• Kytkimen syvyys: 11 mm
• Kytkimen korkeus: 92 mm
• Kytkimen leveys: 35 mm
• Seinälaatan syvyys: 14 mm
• Seinälaatan korkeus: 115 mm
• Seinälaatan leveys: 70 mm
• Paino seinälevyn kanssa: 67 g
• Kytkimen paino: 37 g
• Zigbee-valoyhteys: IEEE 802.15.4
Protocol
Pakkauksen sisältö
• Hue-lamput: 1
• Hue-himmennin: 1
Tuki
• HomeKit-yhteensopiva: Yes
• IOS: Yes
• Philips Hue -sovellus: Android 7.0 tai
uudempi
• Ääniavustajat: Amazon Alexa
• Philips Hue -Bluetooth-sovellus: iOS
11 tai uudempi, Android 7.0 tai
uudempi
Pakkauksen mitat ja paino
• EAN/UPC – tuote: 8718699673208
• Nettopaino: 0,180 kg
• Bruttopaino: 0,292 kg
• Korkeus: 16,500 cm
• Pituus: 7,500 cm
• Leveys: 17,600 cm
• Materiaalitunnus (12NC):
929002216902
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