
PHILIPS
Hue White
Valoreseptipakkaus E27

Pehmeä valkoinen valo
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai
äänellä*
Sisältää himmentimen

8718696785331

Helppokäyttöinen
älyvalaistus
Himmennä valaistus helposti ja langattomasti Philips Hue -

himmennyssarjalla. Tuote on heti käyttövalmis. Ohjaa lamppua mukana

tulevalla himmentimellä tai yhdistä kokonaisuus Hue-siltaan, niin saat

käyttöösi lisää älykkäitä ominaisuuksia.

Rajattomat mahdollisuudet

• Kirkasta ja himmennä älyvalojasi

• Hyödynnä älyvalaistusjärjestelmää Hue-sillan avulla

• Asenna himmennin mihin tahansa

• Liitä jopa 10 älyvalaisinta



Kohokohdat
Kirkasta ja himmennä valojasi

Philips Hue -himmentimen avulla voit
kirkastaa tai himmentää valaistusta
langattomasti.

Laajenna valaistusta Hue-sillan avulla

Kun liität älyvalaistuksesi Hue-siltaan
(*myydään erikseen), siitä tulee
entistäkin monipuolisempi. Philips Hue
app ‑sovelluksen avulla voit ohjata
valoja mistä tahansa, olitpa sitten
kotona tai jossakin muualla. Voit
määrittää ajastimia ja rutiineja sekä
lisätä tai poistaa valoja järjestelmästä.

Asenna mihin tahansa

Philips Hue ‑himmennin toimii kuten
tavanomaiset seinäkatkaisimet ja
himmentimet – mutta paremmin. Voit
paitsi asentaa sen ruuveilla tai vahvalla
teipillä myös irrottaa sen
magneettipidikkeestä ja ottaa
himmentimen mukaasi mihin tahansa.

Liitä jopa 10 älyvalaisinta

Älyvalojen langattoman Philips Hue
‑himmennyspakkauksen avulla voit
liittää jopa 10 valoa ja säätää niitä
samanaikaisesti yhdellä
himmentimellä.

8718696785331



Tekniset tiedot
Ympäristöystävällisyys

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

• Käyttölämpötila: 0–40 °C

Takuu

• 2 vuotta: Kyllä

Polttimo

• Halkaisija: 61 mm

• Energiatehokkuusmerkintä: A+

• Lampunkanta: E27

• Muotoilu: A60

• Korkeus: 110 mm

• Tulojännite: 220V-240V

• Käyttöikä: 25 000 tuntia

• Valovirta: Lämmin valkoinen valo,
2700K, >80 CRI, Himmennettävissä
vain älylaitteen avulla

• Valoteho: 806 lm

• Käyttöteho enintään: 9 W

• Virrankulutus valmiustilassa enintään:
0.5 W

• Sytytysten määrä: 50 000

• Eliniän mitoitusarvo: 25 000 tuntia

• Ohjelmiston päivitys: Kyllä

• Käynnistäminen: Heti täysi valoteho

• Tehon vastaavuus: 60 W

Kytkin

• Sisältää akut: 1 x CR2450

• Taajuuskaista: 2400 - 2483.5 MHz

• Käyttöikä: 50000 clicks

• Valaisimien enimmäismäärä/kytkin:
10, jos ei liitetty Hue-siltaan

• Paristojen vähimmäiskäyttöikä: 3 a

• Vähimmäiskäyttösäde sisätiloissa: 12
m

• Ohjelmisto päivitettävissä: liitettynä
Hue-siltaan

• Kytkimen syvyys: 11 mm

• Kytkimen korkeus: 92 mm

• Kytkimen leveys: 35 mm

• Seinälaatan syvyys: 14 mm

• Seinälaatan korkeus: 115 mm

• Seinälaatan leveys: 70 mm

• Paino seinälevyn kanssa: 67 g

• Kytkimen paino: 37 g

• Zigbee-valoyhteys: protocol IEEE
802.15.4

Pakkauksen sisältö

• Hue-lamput: 1

• Hue-himmennin: 1

Tuki

• Philips Hue -sovellus: IOS 11 and later,
Android 7.0 and later

• Ääniavustajat: Amazon Alexa, Google
Assistant, Apple HomeKit (Via Hue
Bridge), Microsoft Cortana (Via Hue
Bridge)

Pakkauksen mitat ja paino

• SAP EAN/UPC – kappale:
8718696785331

• EAN/UPC – laatikko: 8718696785348

• SAP-bruttopaino EAN (kpl): 0,292 kg

• Nettopaino (kpl): 0,180 kg

• SAP-korkeus (kpl): 16,500 cm

• SAP-pituus (kpl): 7,500 cm

• SAP-leveys (kpl): 17,600 cm
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