
PHILIPS
Hue balta
Sākuma komplekts, E27

Maigi balta gaisma
Iekļauts Hue tilts
Vadība ar lietotni vai
balsi*
Iekļauts Hue tilts

8718696785218

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

komplektu, kurā iekļautas divas viedās spuldzes ar maigi baltu gaismu un

Hue Bridge. 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



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.

Specifikācijas
Vide

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

• Temperatūra: no –20 °C līdz 45 °C

Garantija

• 2 gadi: Jā

Enerģijas patēriņš

• Energoefektivitātes marķējums: A+

Tilts

• Diametrs: 88 mm

• 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

8718696785218



Spuldze

• Diametrs: 61 mm

• Energoefektivitātes marķējums: A+

• Savienojums: E27

• Formas faktors: A60

• Augstums: 110 mm

• Ieejas spriegums: 220V-240V

• Gaismas atdeve: Silti balta gaisma,
2700 k, >80 CRI, Apgaismojuma
intensitāti var regulēt, tikai izmantojot
viedierīci

• Lūmenu atdeve: 806 lm

• Maks. darbības jauda: 9 W

• Maks. gaidstāves jauda: 0.5 W

• Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

• Aprēķinātais kalpošanas laiks: 25 000
stundas

• Programmatūra ir jaunināma: Jā

• Ieslēgšana: Tūlītēja 100% gaismas
atdeve

• Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 60 W

• Komunikācijas protokols: Bluetooth
un Zigbee

• Spēcīgi aptumšojams: Nē

• Programmatūra ir jaunināma: Ja
izveidots savienojums ar Hue Bridge

Komplektā ietilpst

• Bridge: 1

• Ethernet tīkla kabelis: 1

• Hue spuldzes: 2

• Strāvas adapteris: 1

Kas tiek atbalstīts

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

• Balss asistenti: Amazon Alexa, Apple
HomeKit (izmantojot Hue Bridge),
Google palīgs, Microsoft Cortana
(izmantojot Hue Bridge)

Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC — korpuss: 8718696785225

• SAP bruto svars EAN (1 gab.): 0,000
kg

• Neto svars (1 gab.): 0,185 kg

• SAP garums (1 gab.): 0,000

• SAP platums (1 gab.): 0,000

• SAP EAN/UPC – komplekts:
8718696785218
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