
Helppokäyttöinen
älyvalaistus
Philips Hue White A67 -polttimolla luot kirkkaan valaistuksen

esimerkiksi autotalliin ja keittiöön tai pehmeämmän valaistuksen

muihin tiloihin. Polttimo tarjoaa 1 600 luumenin valovirran (vastaa

100 W:n polttimoa) ja langattoman himmennyksen. Yhdistä Hue

Bridgeen ja ota käyttöösi kaikki älyvalaistusominaisuudet.

Rajattomat mahdollisuudet

• Tehokas ja kirkas valkoinen valo

Helppokäyttöinen älyvalaistus

• Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella

• Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*

• Luo juuri oikea tunnelma pehmeällä valkoisella valolla

• Vapauta älykkään valaistuksen kaikki ominaisuudet Hue-sillan avulla!

1 kpl:n pakkaus A67
E27

Hue White

Tehokas ja kirkas valkoinen valo

Bluetooth-pikaohjaus

Ohjaus sovelluksella tai

äänellä*

Lisää ominaisuuksia Hue-sillan

avulla
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Kohokohdat
Tehokas ja kirkas valkoinen valo

High Lumen ‑lamppu tuottaa
tehokkaan valkoisen valon, joka on
riittävän kirkas valaistakseen keittiön,
autotallin tai minkä tahansa muun
huoneen, jossa tarvitset funktionaalista
valaistusta. 1 600 luumenin kirkkaan
valon ansiosta ei ole mikään ihme, että
se on Philips Huen kirkkain lamppu.

Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa
Bluetooth-sovelluksella

Philips Hue ja Bluetooth on kätevin
tapa aloittaa älyvalaistuksen käyttö.
Luo sopiva tunnelma välittömästi
Bluetooth-yhteensopivilla LED-
lampuilla ja Hue Bluetooth -
sovelluksella, jolla voit ohjata jopa
kymmentä valoa yhdessä tilassa.

Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*

Aktivoi handsfree-ohje missä tahansa
tilassa Bluetooth-yhteyttä tukevilla,
puheella aktivoitavilla älylampuilla.
Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin
yhdistää Hue-valot mihin tahansa
Amazon Echo- tai Google Home
‑laitteeseen, niin voit hallita
älylamppujasi kätevästi puhumalla.

Luo juuri oikea tunnelma pehmeällä
valkoisella valolla

Nauti lämpimän valkoisen valon
täydellisestä sävystä, joka sopii
kaikkeen sisustukseen ja auttaa sinua
päivittäisissä tehtävissäsi. Täysin
himmennettävissä oleva Hue White
‑älyvalaistus on täydellinen ratkaisu
kotisi oikean tunnelman luontiin (suuri
valoteho).

Vapauta älykkään valaistuksen kaikki
ominaisuudet Hue-sillan avulla!

Lisäämällä Hue Bridgen Bluetooth-
ohjattuun kokoonpanoosi voit tehdä
älyvalaistusjärjestelmästäsi entistä
fiksumman.* Hue Bridgellä voit lisätä
jopa 50 valaisinta (myös nykyiset
Bluetoothia tukevat valaisimesi) ja
älytarviketta koko kotiisi sekä
hyödyntää päivitettyjä toimintoja,
kuten poissa kotoa ‑hallintaa.

Tekniset tiedot
Polttimon mitat

• Mitat (L x K x S): 113*62

Ympäristöystävällisyys

• Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H
<< 95 % (ei tiivistymistä)

• Käyttölämpötila: -20 °C ... 45 °C

Takuu

• 2 vuotta: Kyllä

Tehonkulutus

• Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A+

Huolto

• Takuu: 2 vuotta
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Tekniset tiedot

• Paino: 172

• Hehkulampputekniikka: LED

Polttimo

• Värilämpötila: 2700K (warm white)

• Halkaisija: 67 mm

• Energiatehokkuusmerkintä: A+

• Lampunkanta: E27

• Muotoilu: A67

• Korkeus: 131 mm

• Tulojännite: 220V-240V

• Käyttöikä: 25 000 tuntia

• Valovirta: Lämmin valkoinen valo

• Valovirta: 1600 lm

• Käyttöteho enintään: 15,5 W

• Virrankulutus valmiustilassa enintään:
0.5 W

• Sytytysten määrä: 50 000

• Tehokerroin: 0.9

• Eliniän mitoitusarvo: 25 000 tuntia

• Ohjelmiston päivitys: Kyllä

• Käynnistäminen: Heti täysi valoteho

• Teho: 15,5 W

• Tehon vastaavuus: 100 W

• Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth ja
Zigbee

• Ohjelmiston päivitys: Liitettynä
Bluetooth-sovellukseen tai Hue-
siltaan

Pakkauksen sisältö

• Hue-lamput: 1

Tuki

• HomeKit-yhteensopiva: Yes

• IOS: Yes

• Philips Hue -sovellus: Android 7.0 tai
uudempi

• Ääniavustajat: Amazon Alexa

• Philips Hue -Bluetooth-sovellus: iOS
11 tai uudempi, Android 7.0 tai
uudempi

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718699747992

• Nettopaino: 0,200 kg

• Bruttopaino: 0,214 kg

• Korkeus: 17,500 cm

• Pituus: 7,400 cm

• Leveys: 8,700 cm

• Materiaalitunnus (12NC):
929002334901
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