1 kpl:n pakkaus
kruunulamppu P45 E14
Hue White
Pehmeä valkoinen valo
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai
äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan
avulla

8719514266889

Helppokäyttöinen
älyvalaistus
Yhdistä pienimmät lamput ja valaisimet, esimerkiksi seinä- ja
pöytävalaisimet, Philips Hue White P45 E14 -kruunulamppuun.
Tämä pieni lamppu antaa himmennettävää lämmintä valkoista
valoa, ja voit hallita yhden huoneen valaistusta Bluetoothyhteyden avulla. Kun lisäät Hue Bridgen, saat käyttöösi kaikki
ominaisuudet.
Rajattomat mahdollisuudet
• Sopii täydellisesti pieniin valaisimiin
Helppokäyttöinen älyvalaistus
• Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella
• Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*
• Luo juuri oikea tunnelma pehmeällä valkoisella valolla
• Vapauta älykkään valaistuksen kaikki ominaisuudet Hue-sillan avulla!
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Kohokohdat
Sopii täydellisesti pieniin valaisimiin

Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*

Tämä pienikokoinen LED-lamppu on
tarkoitettu lamppuihin ja valaisimiin,
jotka ovat liian lyhyitä
kattokruunulampuille. Noin 77 mm
korkea ja 45 mm leveä, pyöristetty ja
P45-muotoinen lamppu on riittävän
pieni mahtuakseen ahtaisiin tiloihin,
mutta riittävän kirkas tuottaakseen
valoa tehtäviäsi varten.

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.
Luo juuri oikea tunnelma pehmeällä
valkoisella valolla

Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa
Bluetooth-sovelluksella

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

Hue-lamput ja valaisimet tuovat kotiin
pehmeän valkoisen valon. Näitä
älykkäitä valoja voi säätää kirkkaasta
himmeään yövaloon kulloisenkin
tarpeen mukaan juuri sinulle sopivalle
tasolle.

Vapauta älykkään valaistuksen kaikki
ominaisuudet Hue-sillan avulla!

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
Ympäristöystävällisyys
• Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H
<< 95 % (ei tiivistymistä)
• Käyttölämpötila: -20 °C ... 45 °C
Takuu
• 2 vuotta: Kyllä
Polttimo
• Halkaisija: 45 mm
• Energiatehokkuusmerkintä: A+
• Lampunkanta: E14
• Muotoilu: Luster P45
• Korkeus: 77 mm
• Tulojännite: 220V-240V
• Valovirta: Lämmin valkoinen valo,
2700K, >80 CRI, Himmennettävissä
vain älylaitteen avulla
• Valovirta: 470 lm
• Käyttöteho enintään: 5,7 W
• Virrankulutus valmiustilassa enintään:
0.5 W
• Sytytysten määrä: 50 000
• Eliniän mitoitusarvo: 25 000 tuntia
• Ohjelmiston päivitys: Kyllä
• Käynnistäminen: Heti täysi valoteho
• Tehon vastaavuus: 40 W
• Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth ja
Zigbee
• Ohjelmiston päivitys: Liitettynä
Bluetooth-sovellukseen tai Huesiltaan

Pakkauksen sisältö
• Hue-lamput: 1
Tuki
• Philips Hue -sovellus: iOS 11 tai
uudempi, Android 7.0 tai uudempi
• Ääniavustajat: Amazon Alexa, Google
Assistant, Apple HomeKit (Hue-sillan
kautta), Microsoft Cortana (Hue-sillan
kautta)
• Philips Hue -Bluetooth-sovellus: iOS
11 tai uudempi, Android 7.0 tai
uudempi
Pakkauksen mitat ja paino
• EAN/UPC – tuote: 8719514266889
• Nettopaino: 0,041 kg
• Bruttopaino: 0,094 kg
• Korkeus: 17,000 cm
• Pituus: 5,500 cm
• Leveys: 8,800 cm
• Materiaalitunnus (12NC):
929002440601
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