Початковий
комплект E27
Hue White
М’яке біле світло
Просте налаштування
Керуйте за допомогою програми
або голосу*
Комутатор Hue Bridge в
комплекті
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Зручне інтелектуальне
освітлення
Почніть створювати свою розумну систему освітлення з цього
початкового комплекту, до складу якого входять дві розумні лампи
з м’яким білим світлом і комутатор Hue Bridge. Це повний набір для
індивідуального керування освітленням оселі та всіма його
чудовими можливостями.
Необмежені можливості
• Інтелектуальне віддалене керування освітленням
• Осяяна світлом оселя до вашого приходу
• Враження присутності, навіть коли вас немає вдома, завдяки
розумним світильникам
• Керування за допомогою програми або голосу*
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Найважливіше
Віддалене керування освітленням

За допомогою програми Philips Hue
можна контролювати освітлення
віддалено, перебуваючи в будь-якому
місці. Перевірте, чи не забули ви
вимкнути світло, йдучи з дому, або
ввімкніть лампи, якщо затрималися на
роботі.
Повертайтеся додому, де горить світло

Враження присутності, навіть коли вас
немає вдома

Керування за допомогою програми або
голосу*

У програмі Philips Hue можна
встановити розклад освітлення на
випадок, коли вас немає вдома. Ваші
розумні світильники вмикатимуться у
вибраний вами час, а інколи й за кілька
хвилин до або після нього, щоб
максимально реалістично імітувати
вашу присутність у будинку.

Philips Hue підтримує Alice, Siri та
Google Assistant. За допомогою
простих голосових команд можна
зменшувати чи збільшувати яскравість і
змінювати колір освітлення для
окремого світильника або відразу всіх
світильників в домі. Для голосового
керування потрібен комутатор Philips
Hue Bridge і сумісний пов’язаний
пристрій.

Налаштуйте програму Philips Hue так,
щоб вона розпізнавала, коли ви
наближаєтеся додому. Ви ще навіть не
встигнете вийти з машини чи дійти до
кінця стежки, як вибрані вами розумні
світильники ввімкнуться автоматично.

Характеристики
Розміри лампи
• Розміри (ШxВxГ): 60x110
Характеристики середовища
• Вологість під час роботи: 5 %
<H<95 % (без конденсації)
• Температура під час роботи: від -20°C
до 45°C

Додаткова функція/аксесуар у
комплекті
• Яскравість регулюється за допомогою
програми Hue або вимикачарегулятора: Так
Гарантія
• 2 роки: Так
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Споживання енергії
• Позначка класу енергоефективності
(відповідно до (EU) 874/2012; A++ E): A+
Обслуговування
• Гарантія: 2 роки
Технічні характеристики
• Вага: 72
• Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
Комутатор
• Діаметр: 88 mm
• Діапазон частот: 2400-2483,5 MHz
• Висота: 26 mm
• Макс. кількість аксесуарів: 12
• Макс. кількість ламп: 50
• Адаптер джерела живлення: 100–
240 В змін. струму / 50–60 Гц
• Споживання енергії: 0.5
Лампа
• Колірна температура: 2700K
• Діаметр: 61 mm
• Патрон: E27
• Форм-фактор: A60
• Висота: 110 mm
• Вхідна напруга: 220V-240V
• Строк служби: 25 000 година (-н)
• Світловий потік: М’яке біле світло
• Світловий потік: 806 лм
• Макс. експлуатаційна потужність: 9 W
• Макс. споживання енергії в режимі
очікування: 0.5 W
• Кількість циклів перемикання: 50 000
• Коефіцієнт потужності: 0.8
• Номінальний термін експлуатації:
25 000 година (-н)
• Можливе оновлення прогр.
забезпечення: Так
• Запуск: Миттєве досягнення 100%
світловіддачі
• Потужність (Вт): 9 W
• Еквівалент потужності (Вт): 60 W
• Протокол обміну даними: Bluetooth та
Zigbee
• Можливе оновлення прогр.
забезпечення: При підключенні до
програми Hue Bluetooth або до
комутатора Hue Bridge

Що в коробці?
• Комутатор: 1
• Мережевий кабель Ethernet: 1
• Лампи Hue: 2
• Адаптер джерела живлення: 1
Що підтримується
• Сумісність з HomeKit: Yes
• IOS: 11 or later
• Програма Philips Hue: IOS 13 і пізнішої
версії, Android 8.0 і пізнішої версії
• Голосові помічники: Amazon Alexa
Розміри та вага в упаковці
• EAN/UPC – виріб: 8719514250901
• Вага нетто: 0,360 kg
• Вага брутто: 0,620 kg
• Висота: 21,000 cm
• Довжина: 8,200 cm
• Ширина: 21,000 cm
• Артикул (12NC): 929001821619
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