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Hue White och Color
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Startpaket E27

Vitt och färgat ljus
Hue-brygga medföljer
Styr med app eller röst*
Dimmerströmbrytare
medföljer

8718699696917

Enkel smart belysning
Skaffa stämningsljus till alla rum med startpaketet Philips Hue White och

Color Ambiance E27. Anslut till medföljande Hue Bridge för att utnyttja

alla funktioner. Styr via appen, med rösten eller medföljande Switch.

Oändliga möjligheter

• Kom i stämning med varmvit och kallvit smart belysning

• Lek med smart färgbelysning

• Fjärrstyr smart belysning när du inte är hemma

• Synkronisera dina medier med smart belysning

• Trådlös styrning med strömbrytaren med dimmer som ingår



Funktioner
Kom i stämning

Använd 50 000 nyanser av varmt till
kallt vitt ljus för att komma i stämning
för att arbeta, leka eller koppla av –
oavsett tid på dagen. Få en bra start på
dagen med kallt, energigivande vitt ljus
eller gör dig färdig för natten med
gyllene toner.

Lek med smart färgbelysning

Med Philips Hue finns inga gränser:
Med över 16 miljoner färger kan du
förvandla hemmet till en perfekt
festlokal, ge godnattsagan liv och
mycket annat. Använd förinställda
färgljuslägen för att väcka känslan av
sommar till liv när som helst eller
använd ett eget foto för att
återuppleva ett speciellt minne.

Fjärrstyr belysningen när du inte är
hemma

Philips Hue-appen ger dig total
kontroll över belysningen var du än
befinner dig. Fjärrstyr belysningen med
appen så ditt hem alltid är upplyst
enligt ditt önskemål.

Synkronisera dina medier med
belysningen

Med Hue Sync-appen och Hue-
bryggan kan du förhöja din
underhållning som aldrig förr. Omge
dig med Philips Hue-belysning och sätt
på en film, lite musik eller ett spel –
och njut sedan av hur din belysning
återspeglar färgerna och rytmen.

Trådlös styrning

Med den batteridrivna strömbrytaren
med dimmer kan du styra upp till 10
smarta lampor samtidigt. Med
strömbrytaren, som kan tas ner från
fästet på väggen och användas som
fjärrkontroll, kan du justera
belysningen eller växla mellan de fyra
förinställda ljusinställningarna

Specifikationer
Miljö

• Driftsfuktighet: 5 % <H<95 % (icke-
kondenserande)

• Driftstemperatur: –20 °C till +40 °C

Garanti

• 2 år: Ja

Bryggan

• Max. antal tillbehör: 12

• Max. antal lampor: 50

• Nätadapter: 100–240 V AC / 50–
60Hz

8718699696917



Lampan

• Energieffektivitetsklass: A+

• Sockel: E27

• Livslängd: 25 000 h

• Antal tändningar/släckningar: 50 000

• Wattal: 9 W

• Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
och Zigbee

• Djupt dimbar: Ja

• Uppgraderbar programvara: När den
är ansluten till Bluetooth-appen eller
Hue-bryggan

Strömbrytaren

• Batterier medföljer: 1 x CR2450

• Livslängd: 50000

• Max antal lampor per strömbrytare:
10 st. ej kopplade till Hue-brygga

• Minsta batteritid: 3 en

• Monteringsalternativ: fristående, vägg

• Uppgraderingsbar programvara: när
den är ansluten till Hue-bryggan

• Strömbrytarens djup: 11 mm

• Växla höjd: 92 mm

• Strömbrytarens bredd: 35 mm

• Väggplattans djup: 14 mm

• Väggplattans höjd: 115 mm

• Väggplattans bredd: 70 mm

• Zigbee Light-länk: protocol IEEE
802.15.4

Förpackningens innehåll

• Brygga: 1

• Ethernet-nätverkskabel: 1

• Hue-lampor: 3

• Hue-dimmerströmbrytare: 2

• Nätadapter: 1

Kompatibilitet

• Röstassistenter: Amazon Alexa, Apple
HomeKit (via Hue-brygga), Google
Assistent, Microsoft Cortana (via Hue-
brygga)

Förpackningens mått och vikt

• EAN/UPC - Hölje: 8718699696924

• SAP-nettovikt EAN (per del): 0,000
kg

• Nettovikt (per del): 0,197 kg

• SAP-längd (per del): 0,000

• SAP-bredd (per del): 0,000

• SAP EAN/UPC - Set: 8718699696917
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