PHILIPS
Hue White
Light Recipe-paket E27
Mjukt vitt ljus
Snabbstyrning med
Bluetooth
Styr med app eller röst*
Strömbrytare med
dimmer medföljer

8718696785331

Enkel smart belysning
Kom igång med Philips Hue trådlösa dimmerpaket och ta del av smidig
trådlös dimring. Den fungerar direkt. Styr lampan med den inbyggda
dimmerströmbrytaren eller anslut till en Hue-brygga för att låsa upp fler
smarta funktioner.
Oändliga möjligheter
• Lys upp och dimra din smarta belysning
• Expandera till ett smart belysningssystem med Hue-bryggan
• Placera strömbrytaren med dimmer var du vill
• Anslut upp till tio smarta lampor
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Funktioner
Lys upp och dimra dina lampor

Montera var du vill

Anslut upp till tio smarta lampor

Med Philips Hue-strömbrytaren med
dimmer kan du trådlöst dimra
ljusstyrkan.

Philips Hue-strömbrytaren med
dimmer fungerar som en normal
väggströmbrytare och dimmer – fast
bättre. Förutom att montera med
skruvar eller stark tejp kan du ta bort
magnetkontrollen och ta den med dig
vart du vill.

Med trådlös Philips Hue-dimring för
smart belysning kan du ansluta upp till
tio ljuskällor för att styra dem samtidigt
från en enda strömbrytare med
dimmer.

Expandera med Hue-bryggan

När du är ansluten till en Hue-brygga
(*säljs separat) blir din smarta
belysning ännu mångsidigare. Använd
Philips Hue-appen för att styra
belysningen var du än befinner dig.
Ställ in timers, rutiner och lägg till eller
ta bort ljuskällor från ditt system.

8718696785331

Specifikationer
Miljö
• Driftsfuktighet: 5 % <H<95 % (ickekondenserande)
• Driftstemperatur: 0-40 °C
Garanti
• 2 år: Ja
Lampan
• Diameter: 61 mm
• Energieffektivitetsklass: A+
• Sockel: E27
• Formfaktor: A60
• Höjd: 110 mm
• Ingångsspänning: 220V-240V
• Livslängd: 25 000 h
• Ljusflöde: Varmvitt ljus, 2700 K, >80
CRI, Endast dimbar via smarttelefon
eller surfplatta
• Ljusflöde: 806 lm
• Max. effekt vid användning: 9 W
• Max. vilolägeseffekt: 0.5 W
• Antal tändningar/släckningar: 50 000
• Specificerad livslängd: 25 000 h
• Uppgraderbar programvara: Ja
• Starta: Omedelbart 100 % ljusflöde
• Wattmotsvarighet: 60 W

Strömbrytaren
• Batterier medföljer: 1 x CR2450
• Frekvensband: 2400 - 2483.5 MHz
• Livslängd: 50000 clicks
• Max antal lampor per strömbrytare:
10 st. ej kopplade till Hue-brygga
• Minsta batteritid: 3 en
• Minsta räckvidd inomhus: 12 m
• 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
• Vikt inklusive väggplatta: 67 g
• Vikt på strömbrytare: 37 g
• Zigbee Light-länk: protocol IEEE
802.15.4
Förpackningens innehåll
• Hue-lampor: 1
• Hue-dimmerströmbrytare: 1
Kompatibilitet
• Philips Hue-app: IOS 11 and later,
Android 7.0 and later
• Röstassistenter: Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple HomeKit (Via
Hue Bridge), Microsoft Cortana (Via
Hue Bridge)
Förpackningens mått och vikt
• SAP EAN/UPC - Stycke:
8718696785331
• EAN/UPC - Hölje: 8718696785348
• SAP-nettovikt EAN (per del): 0,292 kg
• Nettovikt (per del): 0,180 kg
• SAP-höjd (per del): 16,500 cm
• SAP-längd (per del): 7,500 cm
• SAP-bredd (per del): 17,600 cm
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