Philips Hue White
Kit de regulação de
intensidade da luz sem fios
E27

1 x lâmpada E27
Luz branca suave
Intensidade regulável
Regulador incluído

8718696452523

Luz de intensidade regulável
com controlo fácil
Comece com o kit de regulação de intensidade da luz sem fios Philips Hue e desfrute de uma regulação
suave sem fios. Está pronto a utilizar. Controle a lâmpada com o regulador de intensidade da luz
incluído ou conecte tudo à ponte Hue para desbloquear mais funcionalidades inteligentes.
Possibilidades ilimitadas
• Aumente e reduza a intensidade das luzes inteligentes
• Ligue até 10 luzes inteligentes
• Monte o regulador em qualquer local
• Expanda para um sistema de iluminação inteligente com a Ponte Hue

Kit de regulação de intensidade da luz sem fios E27

8718696452523

1 x lâmpada E27 Luz branca suave, Intensidade regulável, Regulador incluído

Especificações
A lâmpada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potência equivalente: 60 W
Fator de potência: >0,5
Número de ciclos de acendimento: 50000
Vida útil medida: 25000 hora(s)
etiqueta energética: A+
Encaixe: Encaixe de rosca E27
Dimensão: A60
Vida útil: 25000 hora(s)
Temperatura da cor: 2700 K (branca suave)
Potência: 9 W
Fluxo luminoso: Luz branca de alta qualidade,
Intensidade regulável apenas via dispositivo
inteligente, Ângulo de feixe de 180°, CRI >80
Emissão de lumens: 800 lm
Software atualizável: quando ligado a uma ponte
hue
Iniciar: Acendimento instantâneo com fluxo
luminoso a 100%
Altura: 110 mm
Largura: 61 mm
Tensão de entrada: 220 V a 240 V

O interruptor
•
•
•
•

Pilhas incluídas: 1 x CR2450
Banda de frequência: 2400 – 2483,5 MHz
Vida útil: 50.000 cliques
Máx. de luzes por interruptor: 10 se não estiverem

Destaques
ligadas a uma ponte Hue
• Vida útil mínima da bateria: 3 ano(s)
• Alcance mínimo no interior: 12 m
• Atualizável através de software: quando ligado a
uma ponte hue
• Profundidade do interruptor: 11 mm
• Comprimento do interruptor: 92 mm
• Largura do interruptor: 35 mm
• Peso do interruptor: 37 g
• Profundidade da placa de parede: 14 mm
• Comprimento da placa de parede: 115 mm
• Largura da placa de parede: 70 mm
• Peso incluindo placa de parede: 67 g
• Zigbee Light link: protocolo IEEE 802.15.4

Conteúdo da embalagem

• Interruptor de regulação da intensidade da luz
Hue: 1
• Lâmpadas branco hue: 1

Aumente e reduza a intensidade das
luzes

O regulador Philips Hue permite-lhe aumentar ou
reduzir ao máximo a intensidade das luzes, sem fios.

Ligue até 10 luzes inteligentes

Ambiental

• Humidade de funcionamento: 5% < H < 95% (sem
condensação)
• Temperatura de funcionamento: -10 °C a 45 °C

Garantia
• 2 anos
•

Com o kit de regulação de intensidade da luz sem
fios da Philips Hue para luzes inteligentes, pode ligar
até 10 luzes para controlar em simultâneo com um
único regulador.

Expansão com a Ponte Hue

Quando conectadas a uma Ponte Hue (*não
incluída), as luzes inteligentes tornam-se ainda mais
versáteis. Use a aplicação Hue para controlar as
luzes a partir de qualquer local, dentro e fora de casa,
apenas com a aplicação Philips Hue. Defina
temporizadores, rotinas e adicione ou remova luzes
do seu sistema.

Montagem em qualquer local
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O regulador de intensidade da Philips Hue funciona
como um interruptor de parede e regulador normal
- mas melhor. Além de ser possível a montagem com
parafusos ou fita adesiva forte, pode remover o
controlo magnético e levá-lo para qualquer lugar.

