Aloituspakkaus E27
Hue White -tunnelmavalo
Lämpimästä viileään säädettävä
valkoinen valo
Sisältää Hue-sillan
Ohjaus sovelluksella tai
äänellä*
Yksinkertainen asennus
8718699673345

Helppokäyttöinen
älyvalaistus
Hue White Ambiance -aloituspakkauksen avulla voit nauttia
rentouttavasta tai virkistävästä valaistuksesta sekä luoda omia
valaistusrutiineja. Aloituspakkaus sisältää Hue-sillan, kolme kaikkia
valkoisen sävyjä tuottavaa älylamppua sekä himmentimen.
Rajattomat mahdollisuudet
• Ääniohjaus
• Luo tunnelmaa lämpimän tai kylmän valkoisen sävyisillä älykkäillä
valoilla
• Älyvalaistuksen etäohjaus
• Nauti juuri oikeanlaisesta älyvalaistuksesta päivittäisissä tehtävissä
• Kodin automaattinen älykeskus: Hue-silta
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Kohokohdat
Ääniohjaus

Ohjaa valaistusta etänä

Hue-silta

Philips Hue toimii Amazon Alexa- ja
Apple HomeKit -järjestelmien kanssa
sekä Google Assistantin ohjaamana
Google Home -järjestelmässä. Kytke
valot päälle ja pois ääniohjauksella.
Himmennystoiminto saa aikaan
halutun ilmapiirin. Tallenna parhaat
valaistusasetukset ja käytä niitä
helposti myöhemmin. Vaihda värejä –
ja paljon muuta. Kaikki sormea
nostamatta.

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.

Hue-silta on henkilökohtaisen
Philips Hue ‑älyvalaistusjärjestelmän
keskeinen osa. Se toimii
komentokeskuksena, joka on
yhteydessä älykkäisiin lamppuihin ja
Hue-sovellukseen varmistaen kaiken
toimivan halutulla tavalla. Sillan avulla
voit myös käyttää kodin älykkäitä ja
automaattisia ominaisuuksia, jotka
mahdollistavat esimerkiksi rutiinien ja
ajastimien määrittämisen.

Älyvalaistusta arkisiin hetkiin

Luo oikeanlainen tunnelma

Valittavissasi on yli 50 000 sävyä
lämpimästä kylmään valkoiseen.
Vaihtamalla valaistusta voit luoda juuri
oikeanlaisen tunnelman töihin,
harrastuksiin tai rentoutumiseen –
vuorokaudenajasta riippumatta.
Ponnista uuteen päivään kylmällä ja
energisoivalla kirkkaanvalkoisella
valolla tai rauhoitu yötä vasten
kullanvärisillä sävyillä.

Neljä valmista valaistusasetusta
helpottavat arkeasi, sillä ne on
suunniteltu päivittäisiä rutiineja
ajatellen. 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.
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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
Silta
• Taajuuskaista: 2400-2483.5 MHz
• Lisävarusteiden enimmäismäärä: 12
• Lamppujen enimmäismäärä: 50
• Verkkolaite: 100-240 V AC / 50-60
Hz
• Tehonkulutus: 250mA max

Polttimo
• Värilämpötila: 2200K-6500K
• Halkaisija: 60 mm
• Energiatehokkuusmerkintä: A+
• Lampunkanta: E27
• Muotoilu: A60
• Korkeus: 110 mm
• Tulojännite: 220V-240V
• Valovirta: Lämpimän valkoisesta
viileisiin päivänvalon sävyihin
• Valovirta: 806 lm, 4000 K
• Käyttöteho enintään: 8,5 W
• Virrankulutus valmiustilassa enintään:
0,1 W
• Sytytysten määrä: 50 000
• Tehokerroin: >0.5
• Eliniän mitoitusarvo: 25 000 tuntia
• Ohjelmiston päivitys: Kyllä
• 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
• IP-luokitus: 20
• Käyttöikä: 50.000 clicks
• Valaisimien enimmäismäärä/kytkin:
10, jos ei liitetty Hue-siltaan
• Paristojen vähimmäiskäyttöikä: 3 a
• Kiinnitysvaihtoehdot: vapaasti
seisova
• Paino seinälevyn kanssa: 67 g
• Kytkimen paino: 37 g
Pakkauksen sisältö
• Silta: Yes
• Ethernet-verkkokaapeli: 1
• Hue-lamput: 3
• Hue-himmennin: 1
• Verkkolaite: 1
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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: 8718699673345
• Nettopaino: 0,554 kg
• Bruttopaino: 0,739 kg
• Korkeus: 10,100 cm
• Pituus: 21,000 cm
• Leveys: 21,000 cm
• Materiaalitunnus (12NC):
929002216903
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