
Product Picture

Startsæt E27

Hue White

 

2 x E27-pære

Varmt hvidt lys

Kan dæmpes

Hue-bro medfølger

 
8718696449554

Automatiser dit lys,
og få nem lysstyring og komfort

Få en bedre oplevelse af belysningen med et Philips Hue White-startersæt E27. Tilslut dine varme hvide pærer til

den medfølgende Hue-bro, og få fordel af funktioner som trådløs dæmpning, rutiner og timere.

Ubegrænsede muligheder
Få det til at se ud, som om du er hjemme med intelligent lys

Kom hjem til et hus fyldt med lys

Styr lyset, når du ikke er hjemme, med Hue-appen

Skru op og ned for den intelligente belysning

Styr lyskilderne med stemmen

Hue Bridge – home automation-centralen i dit intelligente hjem
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Vigtigste nyheder
Få det til at se ud, som om du er hjemme

Brug Philips Hue-appen til at planlægge

lysrutiner, når du er ikke er hjemme. Din

intelligente belysning tændes på de

tidspunkter, du har valgt – og nogle gange et

par minutter senere eller tidligere – så det

virkelig ser ud, som om du er hjemme.

Kom hjem til lys

Indstil din Philips Hue-app til at registrere, når

du nærmer dig hjemmet. Det valgte intelligente

lys tændes automatisk, allerede inden du

træder ud af bilen eller nærmer dig fordøren.

Styr lyset, når du ikke er hjemme

Hue-appen giver dig fuld kontrol over lyset,

selvom du ikke er hjemme. Tænd og sluk lyset

via fjernforbindelse kun ved hjælp af appen for

at sikre, at dit hjem altid er oplyst, som du vil

have det.

Skru op og ned for lyset

Med Philips Hue-lysdæmperkontakten kan du

skrue op eller ned for belysningen trådløst.

Styr med din stemme

Når dine lyskilder er tilsluttet en Hue-bro, kan

du parre dem med Alexa, Apple HomeKit og

Google Assistant og styre belysningen med

stemmen. Enkle talekommandoer giver dig

mulighed for at tænde og slukke belysningen,

dæmpe eller skrue op for belysningen, og

endda vælge en lysscene.

Hue-broen

Hue-broen er en vigtig komponent i et

personligt Philips Hue intelligent

belysningssystem. Det er hjernen bag

systemet, der kommunikerer med både dine

intelligente lyspærer og Hue-appen for at sikre,

at det hele fungerer sammen. Den giver

også mulighed for intelligente

hjemmeautomatiseringsfunktioner såsom

planlægningsrutiner og timere.
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Specifikationer
Pæren
Wattforbrugsækvivalent: 60 W

Strømfaktor: > 0,5

Antal tændingscyklusser: 50000

Nominel levetid: 25000 time(r)

Energimærket: A+

Sokkel: E27-skruesokkel

Formfaktor: A60

Levetid: 25000 time(r)

Farvetemperatur: 2700 K (varm hvid)

Wattforbrug: 9,5 W

Lysudbytte: Hvidt lys i høj kvalitet, Kan kun

lysdæmpes via smart-enhed, Lysstrålevinkel

på 180°, > 80 CRI

Lumeneffekt: 806 lm

Kan opgraderes via software

Opstart: Øjeblikkelig 100 % lyseffekt

Højde: 110 mm

Bredde: 61 mm

Indgående spænding: 220-240 V

Broen
Diameter: 100 mm

Højde: 25 mm

Frekvensbånd: 2.400-2.483,5 MHz

Maks. antal tilbehørsdele: 12

Maks. antal pærer: 50

Monteringsmuligheder: Baggrund, 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

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
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