
PHILIPS
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Warmwit licht
Inclusief Hue bridge
Bediening met app of
stem*
Inclusief Hue bridge
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Makkelijke slimme
verlichting
Haal meer uit je verlichting met een Philips Hue white starterkit E27, die

bestaat uit drie Hue white LED-lampen die warmwit licht geven, een Hue

bridge en een draadloze dimmer switch. De dimmer switch is een

draadloze schakelaar waarmee je de lampen kunt in- en uistschakelen en

waarmee je kunt kiezen uit verschillende voorgeprogrammeerde

lichtrecepten. Draai de slimme lampen eenvoudig in je bestaande

armaturen en koppel ze vervolgens moeiteloos via de Philips Hue app

met de Hue bridge, het hart van je slimme systeem. Vanaf dat moment

heb je toegang tot alle beschikbare slimme verlichtingsfuncties die Philips

Hue te bieden heeft, zoals draadloos o.a. dimmen, routines en timers.



Onbegrensde mogelijkheden

• Slimme lichtbediening voor als je niet thuis bent

• In een verlicht huis is het goed thuiskomen

• Geef de indruk dat je thuis bent met slimme verlichting

• Spraakgestuurde lichtbediening

• Plaats de dimmer switch waar je maar wilt
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Kenmerken
Bedien je lampen ook als je niet thuis
bent

Met de Philips Hue app kun je je
lampen volledig bedienen, ook als je
niet thuis bent. Met één klik in de Hue
app schakel je jouw lampen uit of in en
zorg je er zo voor dat je huis altijd
verlicht is zoals jij dat wilt.

Goed thuiskomen met licht

Stel je Philips Hue app zo in dat je
verlichting weet wanneer je bijna thuis
bent. Nog voordat je uit de auto stapt
of het tuinpad op loopt, gaan de door
jou geselecteerde slimme lampen
automatisch aan.

Geef de indruk dat je thuis bent

Gebruik de Philips Hue app om
lichtroutines in te stellen wanneer je
niet thuis bent. Je slimme lampen gaan
op de ingestelde tijden aan - soms een
paar minuten eerder of later - zodat
het lijkt alsof je echt thuis bent.

Bedien je lampen met je stem

Wanneer je lampen zijn verbonden met
de Hue Bridge, kun je ze koppelen met
Alexa, Apple HomeKit of Google
Assistent en ze met je stem bedienen.
Met eenvoudige spraakcommando's
kun je lampen in- of uitschakelen, het
dimniveau aanpassen en zelfs een
lichtscène instellen.

Plaatsen waar je maar wilt

De Philips Hue dimmer switch werkt als
een normale wandschakelaar en
dimmer, maar dan beter. Je kunt de
dimmer monteren met schroeven of
sterke tape, maar je kunt de
magnetische dimmer ook van de
houder halen en overal mee naartoe
nemen.

Specificaties
Milieu-

• Vochtigheid wanneer in werking:
5%<H<95% (niet-condenserend)

• Temperatuur wanneer in werking: -20
°C t/m 45 °C

Garantie

• 2 jaar: Ja

De Bridge

• Frequentieband: 2400-2483,5 MHz

• Hoogte: 26 mm

• Max. aantal accessoires: 12

• Max. aantal lampen: 50

• Voedingsadapter: 100 – 240 V AC /
50 – 60 Hz
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De lamp

• Diameter: 61 mm

• Energielabel: A+

• Fitting: E27

• Vormfactor: A60

• Hoogte: 110 mm

• Ingangsspanning: 220V-240V

• Lichtstroom: Warmwit licht, 2700 K,
>>80 CRI, Alleen dimbaar via smart
device

• Lichtstroom in lumen: 806 lm

• Max. werkvermogen: 9 W

• Max. stand-byvermogen: 0.5 W

• Aantal schakelcycli: 50.000

• Nominale levensduur: 25.000 hr

• Software geschikt voor upgrades: Ja

• Starten: Direct 100% lichtsterkte

• Vermogensequivalent: 60 W

• Communicatieprotocol: Bluetooth en
Zigbee

• Diep dimbaar: Nee

• Software geschikt voor upgrades:
Indien verbonden met de Hue Bridge

De schakelaar

• Inclusief batterijen: 1 x CR2450

• Frequentieband: 2400-2483,5 MHz

• Levensduur: 50.000 clicks

• Minimale levensduur batterij: 3 per

• Minimaal bereik binnenshuis: 12 m

• Software geschikt voor upgrades: bij
verbinding met de Hue bridge

• Diepte schakelaar: 11 mm

• Hoogte van de schakelaar: 92 mm

• Breedte schakelaar: 35 mm

• Diepte van de wandplaat: 14 mm

• Hoogte van de wandplaat: 115 mm

• Breedte van de wandplaat: 70 mm

• Gewicht inclusief wandplaat: 67 g

• ZigBee Light Link: protocol IEEE
802.15.4

Inhoud van de doos

• Bridge: 1

• Ethernetkabel: 1

• Hue lampen: 3

• Hue dimmer switch: 1

• Voedingsadapter: 1

Wat wordt ondersteund

• Philips Hue app: IOS 11 en hoger,
Android 7.0 en hoger

• Spraakassistenten: Amazon Alexa,
Apple HomeKit (via Hue Bridge),
Google Assistent, Microsoft Cortana
(via Hue Bridge)

Afmetingen & gewicht

• EAN/UPC - Case: 8718696785249

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,000 kg

• Nettogewicht (per stuk): 0,185 kg

• SAP lengte (per stuk): 0,000

• SAP breedte (per stuk): 0,000

• SAP EAN/UPC - Set: 8718696785232
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