Philips Hue
Alb

Kit de bază
3 x E27 + întrerupător

8718696728987

Automatizează luminile
pentru control simplu şi confort
Acest kit de bază Philips Hue cu lumini albe conţine 3 becuri, o consolă şi un întrerupător.
Îţi permite să controlezi luminile de oriunde din lume, cu condiţia să dispui de o conexiune
la internet, sau să le automatizezi pentru a da impresia că eşti acasă atunci când eşti plecat.
Control și confort facile
• Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanţă
• Setează temporizatoare comode
• Reglare fără instalare
• Controlează lumina așa cum dorești
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Alb

Kit de bază 3 x E27 + întrerupător

Repere

Specificaţii

Control inteligent, atât acasă, cât și de la
distanţă

Reglare fără instalare

Bec
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cu aplicaţiile Philips Hue pentru iOS și pentru
Android, poţi să controlezi luminile de la distanţă
oriunde te afli. Verifică dacă nu ai uitat luminile
aprinse înainte de a pleca de acasă și aprinde-le dacă
lucrezi până târziu.

Descoperă reglarea lină a intensităţii cu Philips Hue.
Nici prea strălucitor. Nici prea întunecat. Exact așa
cum trebuie. Nu este nevoie de fire, de un electrician
sau de instalare.

Controlează lumina așa cum dorești

Temporizatoare pentru confortul tău

Bridge

•
•
•
•
•

Înălţime: 26 mm
Interval de frecvenţe: 2400-2483,5 MHz
Număr maxim de accesorii: 12
Număr maxim de becuri: 50
Adaptor de curent electric: 100 - 240 V c.a./50-60
Hz

Comutatorul
•
•
•
•

•
•

Philips Hue poate face să pară că ești acasă atunci
când ești plecat, folosind funcţia de programare din
aplicaţia Philips Hue. Programează luminile să se
aprindă la o oră prestabilită, astfel încât acestea să fie
aprinse atunci când ajungi acasă. Poţi chiar programa
ca unele camere să fie luminate la ore diferite. Și,
desigur, poţi programa luminile să se stingă treptat în
timpul nopţii, pentru a nu-ţi mai face griji că ai uitat
vreo lumină aprinsă.

Durată de viaţă: 25000 ore
Putere: 9,5 W
Tensiune de intrare: 220 V-240 V
Flux luminos: 806 lm
Posibilitate upgrade software: când este conectat la
consola Hue
Pornire: 100% lumină instantanee
Putere max. standby: 0,2 W
Temperatură culoare: 2.700 mii
Diametru: 62 mm
Soclu: E27
Formă: A60
Înălţime: 110 mm

Conectează-ţi luminile Philips Hue la consolă și
începe să descoperi posibilităţile nelimitate.
Controlează luminile de pe smartphone sau tabletă
prin aplicaţia Philips Hue sau adaugă comutatoare la
sistem pentru a activa luminile. Programează
temporizatoare, notificări, alarme și multe altele
pentru a beneficia de experienţa completă oferită de
Philips Hue. Philips Hue funcţionează chiar și cu
Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Home
pentru a permite controlul luminilor prin comandă
vocală.

•
•
•
•
•
•
•

Baterii incluse: 1 x CR2450
Interval de frecvenţe: 2400-2483,5 MHz
Durată de viaţă: 50.000 de clicuri
Număr maxim de lumini per comutator: 10 dacă nu
sunt legate la consola Hue
Durată de viaţă minimă a bateriei: min. 3 an(i)
Software upgradabil: când este conectat la consola
Hue
Adâncime comutator: 11 mm
Înălţime comutator: 92 mm
Lăţime comutator: 35 mm
Adâncimea plăcii de perete: 14 mm
Înălţimea plăcii de perete: 115 mm
Lăţimea plăcii de perete: 70 mm
ZigBee Light Link (legătură): protocol IEEE
802.15.4

Ce este în cutie?
•
•
•
•
•

Bridge: 1
Cablu de reţea ethernet: 1
Adaptor de curent electric: 1
Variator Hue: 1
Becuri HueWhite: 3

Protecţia mediului

• Umiditate operaţională: 5% < H < 95% (fără
condens)
• Temperatură operaţională: -10°C – 45°C

Garanţie
• 2 ani
•
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