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Starterkit E27

Hue White

 

2x E27-lamp

Warmwit licht

Dimbaar

Inclusief Hue Bridge

 
8718696449554

Automatiseer je lampen
voor eenvoudige bediening en comfort

Haal meer uit je verlichting met een Philips Hue white starterkit E27. Verbind je lampen met de meegeleverde

Hue bridge en profiteer van functies zoals draadloos dimmen, routines en timers.

Onbegrensde mogelijkheden
Geef de indruk dat je thuis bent met slimme verlichting

In een verlicht huis is het goed thuiskomen

Bediening via de Hue app, ook als je niet thuis bent

Regel het dimniveau van je slimme lampen

Spraakgestuurde lichtbediening

Slimme domoticahub: Hue Bridge
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Kenmerken
Geef de indruk dat je thuis bent

Gebruik de Philips Hue app om lichtroutines in

te stellen voor als je niet thuis bent. Met

lichtroutines gaan je slimme lampen op de

ingestelde tijden aan - soms zelfs een paar

minuten eerder of later - zodat het lijkt alsof je

echt thuis bent.

Goed thuiskomen met licht

Stel je Philips Hue app zo in dat je verlichting

weet wanneer je bijna thuis bent. Nog voordat

je uit de auto stapt of het tuinpad op loopt,

gaan de door jou geselecteerde slimme

lampen automatisch aan.

Bedien je lampen ook als je niet thuis bent

Met de Hue app kun je je lampen volledig

bedienen, ook als je niet thuis bent. Schakel je

lampen op afstand uit en in met alleen de app

en zorg dat je huis altijd verlicht is zoals jij dat

wilt.

Regel het dimniveau van je lampen

Met de Philips Hue dimmer switch kun je

draadloos de intensiteit van je verlichting

verhogen of verlagen.

Spraakgestuurde bediening

Wanneer je lampen zijn verbonden met de

Hue bridge, kun je ze koppelen met Alexa,

Apple HomeKit of Google Assistent en ze met

je stem bedienen. Met eenvoudige

spraakcommando's kun je lampen in- of

uitschakelen, het dimniveau aanpassen en

zelfs een lichtscène instellen.

De Hue Bridge

De Hue Bridge is een essentieel onderdeel

van elk persoonlijk Philips Hue slim

verlichtingssysteem. Het is het hart van het

systeem en communiceert met zowel je

slimme lampen als de Hue app, zodat alles

goed samenwerkt. En dankzij de Hue bridge

kun je ook gebruikmaken van slimme

domoticafuncties zoals het instellen van

routines en timers.



Starterkit E27 8718696449554

Specificaties
De lamp
Vermogen-equivalent: 60 W

Arbeidsfactor: >0,5

Aantal schakelcycli: 50000

Gemeten levensduur: 25000 uur

Energiezuinigheidslabel: A+

Fitting: E27-lampfitting

Vormfactor: A60

Levensduur: 25000 uur

Kleurtemperatuur: 2700 K (warm wit)

Vermogen: 9,5 W

Lichtopbrengst: Witlicht van hoge kwaliteit,

Alleen dimbaar via slim apparaat, Lichthoek

180°, >80 CRI

Lichtsterkte in lumen: 806 lm

Software geschikt voor upgrades

Starten: Direct 100% lichtsterkte

Hoogte: 110 mm

Breedte: 61 mm

Ingangsspanning: 220 V - 240 V

De Hue Bridge
Diameter: 100 mm

Hoogte: 25 mm

Frequentieband: 2400-2483,5 MHz

Max. aantal accessoires: 12

Max. aantal lampen: 50

Montageopties: Desktop, Muur

Stroomadapter: 100 – 240 V AC / 50 – 60

Hz, Uitgangsvermogen: 5 V DC 600 mA,

Stand-byvermogen: max. 0,1 W

Energieverbruik: Max. 250 mA

Inhoud van de doos
Bridge: 1

Ethernetkabel: 1

Stroomadapter: 1

Hue white lampen: 2

Milieu
Operationele vochtigheid: 5% < H < 95% (niet-

condenserend)

Operationele temperatuur: -10 °C - 45 °C

Garantie
2 jaar

Wat wordt ondersteund
iOS: 7 of hoger

HomeKit-compatibel: iOS 9 of hoger

iPad: 2e, 3e en 4e generatie

iPad Air: 1, 2

iPad mini: 1, 2, 3

iPhone: 4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus

iPod touch: 5e generatie

Ook getest op
Android: 2.3 of hoger

Google Nexus: 5, 7

HTC: One

Motorola Nexus: 6

Opmerking: Note, Note 2, Note 3, Note 4

OnePlus: One

Samsung Galaxy: S2, S3, S4, S5

Sony: Xperia Z3
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