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Iluminat simplu și
inteligent
Puneți în funcțiune sistemul de iluminat inteligent cu ajutorul acestui kit

de bază, care include trei becuri inteligente cu lumină albă plăcută,

consola Hue Bridge și un întrerupător. Acesta este un kit complet pentru

control personalizat asupra iluminatului casnic și a tuturor caracteristicilor

sale excepționale.

Posibilități nelimitate

• Control inteligent de la distanță al luminii

• Veniți acasă într-o locuință plină de lumină

• Lăsați impresia că sunteți acasă cu luminile inteligente

• Controlează luminile prin intermediul vocii

• Montați întrerupătorul cu variator în orice loc



Repere
Controlează luminile de la distanță

Aplicația Philips Hue vă oferă control
complet asupra luminilor, chiar dacă nu
sunteți acasă. Aprindeți și stingeți
luminile de la distanță folosind doar
aplicația, pentru a vă asigura că
locuința dvs. este luminată întotdeauna
așa cum doriți.

Veniți acasă odată cu lumina

Setați aplicația Philips Hue să
recunoască atunci când vă apropiați de
casă. Înainte să coborâți din mașină sau
să intrați pe alee, luminile inteligente
selectate se aprind automat.

Lăsați impresia că sunteți acasă

Utilizați aplicația Philips Hue pentru a
stabili programe de iluminare atunci
când sunteți plecat. Luminile dvs.
inteligente se vor aprinde la orele
selectate și, uneori, cu câteva minute
mai devreme sau mai târziu, pentru a
mima cu adevărat prezența dvs. în
casă.

Controlați prin intermediul vocii

Atunci când ești conectat la consola
Hue Bridge, luminile tale pot fi asociate
cu Alexa, Apple HomeKit și Google
Assistant și poți controla luminile prin
intermediul vocii. Comenzile vocale
simple îți permit să aprinzi și să stingi
luminile, să reduci sau să crești
intensitatea luminilor și chiar să creezi
o scenă luminoasă.

Montați-l oriunde

Întrerupătorul cu variator Philips Hue
funcționează ca un întrerupător și
variator normal de perete, dar mai bun.
Pe lângă montarea cu șuruburi sau
banda adezivă rezistentă, puteți detașa
unitatea de control magnetică pentru a
o avea asupra dvs. oriunde.

Specificaţii
Protecția mediului

• Umiditate operațională: 5% <H<95%
(fără condens)

• Temperatură operațională: între -20
°C și 45 °C

Garanție

• 2 ani: Da

Bridge

• Bandă de frecvență: 2400-2483,5
MHz

• Înălțime: 26 mm

• Număr maxim de accesorii: 12

• Număr maxim de becuri: 50

• Adaptor de curent electric: 100 -
240 V c.a./50-60 Hz
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Bec

• Diametru: 61 mm

• Etichetă de eficiență energetică: A+

• Soclu: E27

• Formă: A60

• Înălțime: 110 mm

• Tensiune de intrare: 220V-240V

• Flux luminos: Lumină albă caldă,
2700 K, >CRI 80, Intensitate reglabilă
numai prin dispozitiv inteligent

• Flux luminos: 806 lm

• Putere max. funcționare: 9 W

• Putere max. standby: 0.5 W

• Număr de cicluri de comutare: 50.000

• Durată de viață nominală: 25.000 ore

• Posibilitate upgrade software: Da

• Pornire: 100% lumină instantanee

• Putere echivalentă: 60 W

• Protocol de comunicații: Bluetooth și
Zigbee

• Reglare profundă: Nu

• Posibilitate upgrade software: Când
se conectează la consola Hue Bridge

Întrerupătorul

• Baterii incluse: 1 x CR2450

• Bandă de frecvență: 2400-2483,5
MHz

• Durată de viață: 50.000 clicks

• Durată de viață minimă a bateriei: 3 a

• Rază de acțiune minimă în interior: 12
m

• Software upgradabil: când este
conectat la consola Hue

• Adâncime întrerupător: 11 mm

• Înălțime comutator: 92 mm

• Lățime comutator: 35 mm

• Adâncimea plăcii de perete: 14 mm

• Înălțimea plăcii de perete: 115 mm

• Lățimea plăcii de perete: 70 mm

• Greutate inclusiv placa de perete: 67
g

• ZigBee Light Link (legătură): protocol
IEEE 802.15.4

Ce este în cutie?

• Bridge: 1

• Cablu de rețea ethernet: 1

• Becuri Hue: 3

• Întrerupător cu variator Hue: 1

• Adaptor de curent electric: 1

Ce este acceptat?

• Aplicația Philips Hue: IOS 11 și ulterior,
Android 7.0 și ulterior

• Asistenți vocali: Amazon Alexa, Apple
HomeKit (prin consola Hue Bridge),
Google Assistant, Microsoft Cortana
(prin consola Hue Bridge)

Dimensiunile și greutatea ambalajului

• EAN/UPC – Cutie: 8718696785249

• Greutate netă SAP EAN (unitate):
0,000 kg

• Greutate netă (unitate): 0,185 kg

• Lungime SAP (unitate): 0,000

• Lățime SAP (unitate): 0,000

• SAP EAN/UPC – Set: 8718696785232
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