
Εύκολος έξυπνος
φωτισμός
Απολαύστε χαλαρωτικά και αναζωογονητικά σκηνικά φωτισμού ή
δημιουργήστε στη στιγμή τις δικές σας ρυθμίσεις φωτισμού με το starter

kit ατμοσφαιρικού φωτισμού Hue White Ambiance. Περιλαμβάνει
γέφυρα Hue Bridge, 2 έξυπνους λαμπτήρες που προσφέρουν το
πλήρες φάσμα λευκού φωτός και έναν έξυπνο διακόπτη.

Απεριόριστες δυνατότητες
• Φωνητικός έλεγχος
• Φτιάξτε τη διάθεσή σας με έξυπνα λευκά φώτα θερμού έως ψυχρού φωτός
• Έξυπνος έλεγχος των φώτων όταν είστε εκτός σπιτιού
• Απολαύστε τον σωστό έξυπνο φωτισμό για τις καθημερινές εργασίες
• Έξυπνος κόμβος οικιακού αυτοματισμού: Hue Bridge

• Άμεσος έλεγχος φωτισμού
• Εύκολη, ασύρματη εγκατάσταση

Starter kit: 2 έξυπνοι
λαμπτήρες E27 (1100) + Hue
Dimmer switch

Hue White ambiance

Έως 1100 lumens*

Θερμό έως ψυχρό λευκό φως

Περιλαμβάνεται Hue Bridge

Περιλαμβάνεται έξυπνος
διακόπτης
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Χαρακτηριστικά
Φωνητικός έλεγχος

Το Philips Hue είναι συμβατό με τα
Amazon Alexa, Apple HomeKit και
Google Home, με την υποστήριξη του
Google Assistant, που σας επιτρέπουν
να ελέγχετε τα φώτα με τη φωνή σας.
Ανάψτε και σβήστε τα φώτα. Ρυθμίστε
στην επιθυμητή φωτεινότητα για την
ιδανική ατμόσφαιρα. Ανακαλέστε
παλαιότερες ρυθμίσεις, αλλάξτε χρώμα και
πολλά ακόμα χωρίς κόπο.

Φτιάξτε τη διάθεση που θέλετε

Χρησιμοποιήστε τις πάνω από 50.000
αποχρώσεις λευκού φωτός, από θερμό
έως ψυχρό, για να φτιάξετε τη διάθεσή σας
για εργασία, παιχνίδι ή χαλάρωση
ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας.
Ξεκινήστε το πρωινό σας με υπέροχη
διάθεση και ψυχρό, αναζωογονητικό
έντονο λευκό φως ή χαλαρώστε τη νύχτα
με χρυσαφί τόνους.

Έλεγχος των φώτων όταν είστε εκτός
σπιτιού

Με την εφαρμογή Philips Hue app έχετε
τον πλήρη έλεγχο των φώτων σας, ακόμη
και όταν λείπετε από το σπίτι. Ανάψτε και
σβήστε τα φώτα σας από απόσταση,
χρησιμοποιώντας απλά την εφαρμογή και
διασφαλίστε ότι το σπίτι σας θα είναι
πάντα φωτισμένο με τον τρόπο που
θέλετε.

Έξυπνος φωτισμός για τις καθημερινές
εργασίες

Κάντε την ημέρα σας πιο εύκολη με τα
τέσσερα προκαθορισμένα σκηνικά
φωτισμού που έχουν δημιουργηθεί για τις
καθημερινές εργασίες σας. Δύο σκηνικά
φωτισμού με ψυχρούς τόνους, το
Energize και το Concentrate, σας
βοηθούν να ξεκινήσετε την ημέρα και να
διατηρήσετε τη συγκέντρωσή σας, ενώ τα
πιο ζεστά σκηνικά φωτισμού, το Read και
το Relax, σας βοηθούν να απολαύσετε
ένα καλό βιβλίο και σας ηρεμούν.

Η γέφυρα Hue Bridge

Η γέφυρα Hue Bridge αποτελεί βασικό
εξάρτημα ενός έξυπνου συστήματος
φωτισμού Philips Hue. Είναι ο εγκέφαλος
πίσω από τη λειτουργία, που επικοινωνεί
με τους έξυπνους λαμπτήρες φωτισμού και
την εφαρμογή Hue app, ώστε να
διασφαλιστεί ότι τα πάντα συνεργάζονται
απρόσκοπτα. Επίσης, παρέχει
δυνατότητες έξυπνου οικιακού
αυτοματισμού, όπως προγραμματισμό
δραστηριοτήτων και χρονοδιακοπτών.

Άμεσος έλεγχος φωτισμού

Αποκτήστε άμεσο έλεγχο στα έξυπνα
φώτα Philips Hue με τον διακόπτη Hue
dimmer switch. Με το πάτημα ενός
κουμπιού, μπορείτε άμεσα να μειώσετε ή
να αυξήσετε την ένταση του φωτισμού σε
ολόκληρο το σπίτι ή σε ένα δωμάτιο, να
ανάψετε ή να σβήσετε τα φώτα ή να
ορίσετε σκηνικά φωτισμού.
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Εύκολη, ασύρματη εγκατάσταση Η ασύρματη σχεδίαση με τροφοδοσία
μπαταρίας του Hue dimmer switch σάς
επιτρέπει να το στερεώσετε οπουδήποτε
με την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης
που περιλαμβάνεται. Βγάλτε τον διακόπτη
από την επιτοίχια βάση του και
χρησιμοποιήστε τον ως τηλεχειριστήριο ή
στερεώστε τον σε οποιαδήποτε μαγνητική
επιφάνεια.

Προδιαγραφές
Διαστάσεις λαμπτήρα
• Διαστάσεις (ΠxYxB): 60x110

Περιβάλλον
• Υγρασία λειτουργίας: 5% <H<95%

(χωρίς υγροποίηση)

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C έως 45
°C

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• Ρύθμιση της έντασης από την εφαρμογή

Hue και από τον διακόπτη: Ναι

Εγγύηση
• 2 έτη: Ναι

Κατανάλωση ρεύματος
• Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
• Ύψος: 60 cm

• Μήκος: 110 cm

Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές
• Απόδοση lumen στα 4000 K: 1.100 lm

• Βάρος: 72

• Τεχνολογία λαμπτήρα: LED

• Αριθμός λαμπτήρων: 2

• Απόδοση lumen στα 2700K
(εργοστασιακή ρύθμιση): 806 lm

Γέφυρα
• Ζώνη συχνοτήτων: 2400-2483.5 MHz

• Ύψος: 26 mm

• Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 12

• Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων: 50

• Τροφοδοτικό: 100-240 V AC / 50-60
Hz

• Κατανάλωση ρεύματος: 250mA max

Λαμπτήρας
• Φωτεινότητα: 1.100

• Θερμοκρασία χρώματος: 2200-6500K

• Διάμετρος: 60 mm

• Εφαρμογή: E27

• Μέγεθος: A60

• Ύψος: 110 mm

• Τάση εισόδου: 220V-240V

• Διάρκεια ζωής: 25.000 h

• Απόδοση φωτισμού: Θερμό έως ψυχρό
λευκό φως

• Απόδοση lumen: 1100 lm

• Μέγ. ισχύς σε κατάσταση λειτουργίας: 8
W

• Μέγ. ισχύς σε κατάσταση αναμονής: 0.5
W

• Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000

• Συντελεστής ισχύος: 0.5

• Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000 h

• Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού:
Ναι

• Έναρξη: Άμεση απόδοση φωτισμού
100%

• Ισχύς: 8 W

• Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth
και Zigbee

• Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού:
Όταν είναι συνδεδεμένο σε γέφυρα Hue
Bridge
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Διακόπτης
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: 1 x

CR2450

• Ζώνη συχνοτήτων: 2400-2483,5 MHz

• Επίπεδο IP: 20

• Διάρκεια ζωής: 50.000 clicks

• Μέγ. λαμπτήρες ανά διακόπτη: 10 εάν
δεν είναι συνδεδεμένοι με γέφυρα Hue
bridge

• Ελάχιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας: 3
έτος(η)

• Επιλογές ανάρτησης: αυτόνομα
• Ειδικά χαρακτηριστικά: Δεν εφαρμόζεται
• Βάθος διακόπτη: 11 mm

• Ύψος διακόπτη: 92 mm

• Πλάτος διακόπτη: 35 mm

• Ύψος επιτοίχιας βάσης: 115 mm

• Πλάτος επιτοίχιας βάσης: 70 mm

• Βάρος μαζί με την επιτοίχια βάση: 67 g

• Βάρος διακόπτη: 37 g

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Bridge: 1

• Καλώδιο δικτύου Ethernet: 1

• Λαμπτήρες hue: 2

• Ροοστάτης - διακόπτης hue: 1

• Τροφοδοτικό: 1

Υποστήριξη
• Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ
φωτισμού: Yes

• Συμβατότητα με HomeKit: Yes

• iOS: Yes

• Εφαρμογή Philips Hue: IOS 13 και
μεταγενέστερη έκδοση, Android 8.0 και
μεταγενέστερη έκδοση

• Φωνητικοί βοηθοί: Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple HomeKit
(μέσω γέφυρας Hue Bridge), Microsoft
Cortana (μέσω γέφυρας Hue Bridge)

• Εφαρμογή Philips Hue Bluetooth:
Android 7.0 και μεταγενέστερο, IOS 11
και μεταγενέστερο

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8719514291812

• Καθαρό βάρος: 0,488 kg

• Μικτό βάρος: 0,950 kg

• Ύψος: 14,000 cm

• Μήκος: 17,600 cm

• Πλάτος: 21,900 cm

• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
929002468406
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