
Helppokäyttöinen
älyvalaistus
Philips Hue White and Color Ambiance E27 ‑aloituspakkauksen

avulla voit luoda tunnelmallisen värimaailman mihin tahansa

huoneeseen. Pakkaus sisältää Hue-sillan, jonka ansiosta saat

käyttöösi lähes rajattomat valaistusvaihtoehdot. Voit hallita

valaistusta sovelluksella, puheella tai pakkaukseen sisältyvillä

kytkimillä.

Rajattomat mahdollisuudet

• Luo tunnelmaa lämpimän tai kylmän valkoisen sävyisillä älykkäillä
valoilla

• Leikittele älykkäillä värivaloilla

• Älyvalaistuksen etäohjaus

• Synkronoi mediasisältösi älyvalaisinten kanssa

• Säädä valaistusta langattomasti himmentimen avulla

Aloituspakkaus E27

Hue White and Color
Ambiance

Valkoista ja värillistä valoa

Sisältää Hue-sillan

Ohjaus sovelluksella tai

äänellä*

Sisältää himmentimen
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Kohokohdat
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.

Leikittele älykkäillä värivaloilla

Philips Hue tarjoaa loputtomasti
mahdollisuuksia: yli 16 miljoonan värin
avulla voit muuntaa kotisi upeaksi
juhlapaikaksi, elävöittää iltasatua ja
paljon muuta. Käyttämällä valmiita
värivalaistusasetuksia voit tuoda kesän
kotiisi tai elää ikuistetut hetket
uudelleen kuviesi avulla.

Ohjaa valaistusta etänä

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.

Synkronoi mediasisältösi valaisinten
kanssa

Hue Sync ‑sovelluksen ja Hue-sillan
avulla voit viedä viihdesisältösi uusiin
ulottuvuuksiin. Ympäröi itsesi
Philips Hue ‑valoilla ja käynnistä
elokuvasi, musiikkisi tai pelisi, niin näet,
miten valaistuksesi elää viihdesisältösi
rytmien ja värimaailman mukana.

Langaton ohjaus

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.

Tekniset tiedot
Polttimon mitat

• Mitat (L x K x S): 60x110x60
Ympäristöystävällisyys

• Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H
<< 95 % (ei tiivistymistä)

• Käyttölämpötila: –20 °C ... 40 °C
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Takuu

• 2 vuotta: Kyllä

Tehonkulutus

• Energiatehokkuusmerkintä (EEL): 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: 2000K-6500K +16
million colors

• Energiatehokkuusmerkintä: A+

• Lampunkanta: E27

• Muotoilu: A60

• Tulojännite: 220V-240V

• Käyttöikä: 25 000 tuntia

• Valovirta: 16 miljoonaa väriä

• Valovirta: 806 lm, 4000 K
• 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: Kyllä

• Ohjelmiston päivitys: Liitettynä
Bluetooth-sovellukseen tai Hue-
siltaan

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

• 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

• Silta: 1

• Ethernet-verkkokaapeli: 1

• Hue-lamput: 3

• Hue-himmennin: 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: 8718699696917

• Nettopaino: 0,590 kg

• Bruttopaino: 0,618 kg

• Korkeus: 10,100 cm

• Pituus: 21,000 cm

• Leveys: 21,000 cm

• Materiaalitunnus (12NC):
929002216805
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