
Vienkāršs viedais
apgaismojums
Sāciet savas viedā apgaismojuma sistēmas izveidi ar šo sākuma

komplektu, kurā iekļautas trīs viedās spuldzes ar maigi baltu

gaismu, Hue Bridge panelis un slēdzis. Tas ir pilnvērtīgs komplekts,

ar ko varat pārvaldīt savu pielāgoto mājas apgaismojumu un tā

lieliskās funkcijas.

Neierobežotas iespējas

• Viedā apgaismojuma vadība prombūtnē

• Atgriezieties mājās ar iestatītu apgaismojumu

• Viedais apgaismojums klātbūtnes imitācijai

• Gaismekļu vadība ar balsi

• Piestipriniet reostata slēdzi jebkurā vietā

Sākuma komplekts,
E27

Hue balta

Silti balta gaisma

Iekļauts Hue tilts

Vadība ar lietotni vai balsi*

Iekļauts Hue tilts
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Izceltie produkti
Apgaismojuma vadība prombūtnē

Ar Philips Hue app jūs varat pilnībā
vadīt savus gaismekļus, pat
neatrodoties mājās. Izslēdziet un
ieslēdziet gaismas attālināti, izmantojot
tikai lietotni, lai nodrošinātu, ka jūsu
mājas ir apgaismotas, kā vien vēlaties.

Atgriezieties izgaismotās mājās

Iestatiet lietotni Philips Hue app, lai tā
atpazītu, kad tuvosieties savām mājām.
Jūsu iestatītās viedās gaismas
ieslēgsies automātiski, pirms paspēsit
izkāpt no automobiļa vai uziet uz
piemājas ceļa.

Apgaismojums klātbūtnes imitācijai

Izmantojiet lietotni Philips Hue app, lai
iestatītu apgaismojuma režīmus, kad
neesat mājās. Viedās gaismas tiks
ieslēgtas jūsu noteiktajos laikos – un
dažreiz arī pāris minūšu pirms un pēc
tam – lai patiešām imitētu jūsu
klātbūtni mājās.

Vadība ar balsi

Savienojot ar Hue tiltu, gaismekļi
darbojas kopā ar Alexa, Apple HomeKit
un Google Assistant, un jūs tos varat
vadīt tikai ar savu balsi. Ar vienkāršām
balss komandām jūs varat ieslēgt un
izslēgt savas gaismas, palielināt vai
samazināt to spilgtumu un pat iestatīt
gaismas režīmu.

Piestipriniet jebkurā vietā

Philips Hue gaismmaiņa slēdzis
darbojas kā parasts sienas slēdzis, un
gaismmainis tikai funkcionē vēl labāk.
Jūs varat to piestiprināt ar skrūvēm vai
izturīgu līmlenti pie sienas, vai arī
noņemt magnētisko vadības plāksni un
nēsāt to līdzi.

Specifikācijas
Spuldzes izmēri

• Izmēri (P x A x D): 61x110

Vide

• Mitrums: 5 % <H<95 % (bez
kondensācijas)

• Temperatūra: -10 °C–45 °C

Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums

• Aptumšojams ar Hue lietotni un
slēdzi: Jā

Garantija

• 2 gadi: Jā
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Enerģijas patēriņš

• Energoefektivitātes marķējums (EEL):
F

Serviss

• Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

• Svars: 67 g

• Spuldzes tehnoloģija: LED

• Spuldžu skaits: 3

• Lūmenu atdeve pie 4000K: 1 055 lm

Tilts

• Frekvenču josla: 2400-2483.5 MHz

• Augstums: 26 mm

• Maks. piederumu skaits: 12

• Maks. spuldžu skaits: 50

• Strāvas adapteris: 100–240 V
maiņstrāva / 50–60 Hz

• Enerģijas patēriņš: 250mA max

Spuldze

• Krāsu temperatūra: 2700K

• Diametrs: 61 mm

• Savienojums: E27

• Formas faktors: A60

• Augstums: 110 mm

• Ieejas spriegums: 220V-240V

• Kalpošanas laiks: 25 000 stundas

• Gaismas atdeve: Silti balta gaisma

• Lūmenu atdeve: 1055 lm pie 4000K

• Maks. darbības jauda: 9,5 W

• Maks. gaidstāves jauda: 0.5 W

• Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

• Jaudas koeficients: >0.5

• Aprēķinātais kalpošanas laiks: 25 000
stundas

• Programmatūra ir jaunināma: Jā

• Ieslēgšana: Tūlītēja 100% gaismas
atdeve

• Jauda: 9,5 W

• Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 75 W

• Komunikācijas protokols: Bluetooth
un Zigbee

• Programmatūra ir jaunināma: Ja
izveidots savienojums ar Bluetooth
lietotni vai Hue Bridge

Slēdzis

• Baterijas iekļautas: 1 x CR2450

• Frekvenču josla: 2400-2483,5 MHz

• IP novērtējums: 20

• Kalpošanas laiks: 50.000 clicks

• Maks. lampu skaits uz slēdzi: 10, ja
nav savienotas ar Hue tiltu

• Minimālais baterijas kalpošanas laiks:
3 gads(-i)

• Uzstādīšanas iespējas: brīvi

• Īpašas funkcijas: Neizmanto

• Slēdža dziļums: 11 mm

• Slēdža augstums: 92 mm

• Slēdža platums: 35 mm

• Sienas plāksnes dziļums: 14 mm

• Sienas plāksnes augstums: 115 mm

• Sienas plāksnes platums: 70 mm

• Svars, ieskaitot sienas plāksni: 67 g

• Slēdža svars: 37 g

• Zigbee gaismas savienojums: IEEE
802.15.4 Protocol

Komplektā ietilpst

• Bridge: 1

• Ethernet tīkla kabelis: 1

• Hue spuldzes: 3

• Hue reostats: 1

• Strāvas adapteris: 1

Kas tiek atbalstīts

• Saderīgs ar HomeKit: iOS 11 or later

• IOS: 7 or later

• Philips Hue App: Android 13 un
jaunākas versijas, Android 8.0 un
jaunākas versijas

• Balss asistenti: Amazon Alexa

• Philips Hue Bluetooth lietotne: IOS 11
un jaunākas versijas, Android 7.0 un
jaunākas versijas

Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC – izstrādājums:
8719514289130

• Neto svars: 0,549 kg

• Bruto svars: 1,010 kg

• Augstums: 14,000 cm

• Garums: 17,600 cm

• Platums: 21,900 cm

• Materiāla numurs (12NC):
929002469204
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