Philips Hue
Hvid

Startsæt
2 x E27

8718696449554

Automatiser lyset
for nem styring og komfort
Styr dit hvide Philips Hue-lys fra hvor som helst i verden, så længe du har internetadgang.
Eller automatiser lyset for at lade som om, du er hjemme, når du ikke er det. Virker
sammen med Amazon Alexa, Apple HomeKit og Google Assistant.
Nem styring og komfort
• Smart styring, hjemme og udefra
• Indstil timere efter eget ønske
• Dæmpning uden installation
• Styr det på din måde

8718696449554

Hvid

Startsæt 2 x E27

Specifikationer
Pæren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sokkel: E27-skruesokkel
Formfaktor: A60
Levetid: 25.000 time(r)
Farvetemperatur: 2700 K (varm hvid)
Watt-tal: 9,5 W
Lysudbytte: Hvidt lys i høj kvalitet, Kan kun
lysdæmpes via smart-enhed, Lysstrålevinkel på
180°, > 80 CRI
Lumeneffekt: 800 lm
Kan opgraderes via software
Opstart: Øjeblikkelig 100 % lyseffekt
Højde: 110 mm
Bredde: 61 mm

Broen
•
•
•
•
•
•
•

Diameter: 100 mm
Højde: 25 mm
Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz
Maks. antal tilbehørsdele: 10
Maks. antal pærer: 50
Monteringsmuligheder: Stationær computer, Væg
Strømadapter: 100-240 V AC/ 50-60 Hz,
Udgangsspænding: 5 V DC, 600 mA, Strømforbrug
ved standby: 0,1 W maks.
• Strømforbrug: 250 mA maks.

Hvad følger med?

• Bro: 1
• Ethernet-netværkskabel: 1

Vigtigste nyheder
• Strømadapter: 1
• Hvide hue-pærer: 2

Miljø

• Driftsmæssig luftfugtighed: 5% < H < 95% (danner
ikke kondens)
• Driftsmæssig temperatur: -10°C – 45°C

Garanti
• 2 år

Hvad der understøttes
•
•
•
•
•
•
•

iOS: 7 eller nyere
HomeKit-kompatibel: iOS 9 eller nyere
iPad: 2., 3. og 4. generation
iPad Air: 1, 2
iPad mini: 1, 2, 3
iPhone: 4, 4S, 5, 5 S, 6, 6 Plus
iPod touch: 5. generation

Også testet på
•
•
•
•
•
•
•
•

Android: 2.3 eller nyere
Google Nexus: 5, 7
HTC: One
Motorola Nexus: 6
Bemærk: Note, Note 2, Note 3, Note 4
OnePlus: One
Samsung Galaxy: S2, S3, S4, S5
Sony: Xperia Z3

•

Udgivelsesdato
2017-07-01

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Version: 4.0.1

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres
respektive ejere.

12 NC: 9290 011 37001
EAN: 87 18696 44955 4

www.philips.com

Smart styring, hjemme og udefra

Med Philips Hue iOS- og Android-apps kan du
fjernstyre lyset, uanset hvor du befinder dig.
Kontroller, om du har glemt at slukke for lyset, før
du forlod hjemmet, og tænd det, hvis du arbejder
sent.

Timere gør det praktisk for dig

Philips hue kan få det til at se ud, som om du er
hjemme, når du ikke er, ved hjælp af
planlægningsfunktionen i Philips hue-app'en. Indstil
lyskilderne til at tænde på et forudindstillet
tidspunkt, så lyset er tændt, når du kommer hjem.
Du kan endda indstille rummene til at tænde på
forskellige tidspunkter. Og du kan naturligvis lade
lyskilderne slukke gradvist om aftenen, så du aldrig
skal være bekymret for, om du har ladet lyset være
tændt.

Dæmpning uden installation

Oplev dæmpning helt uden besvær med Philips Hue.
Ikke for lyst. Ikke for mørkt. Helt perfekt. Intet
behov for ledninger, elektriker eller installation

Styr det på din måde

Slut Philips Hue-pærerne til broen, og gå på
opdagelse blandt de uendelige muligheder. Betjen
belysningen fra din smartphone eller tablet via Philips
Hue-app'en, eller monter kontakter i systemet for at
aktivere belysningen. Indstil timere, beskeder,
alarmer og meget mere for at få den fulde Philips
Hue-oplevelse. Philips Hue fungerer også med
Amazon Alexa, Apple HomeKit og Google Home, så
du kan styre lyset med stemmen.

