
PHILIPS
Hue White and Color
Ambiance
Starterkit E27

Wit en gekleurd licht
Inclusief Hue bridge
Bediening met app of
stem*
Inclusief dimmer switch

8718699696917

Makkelijke slimme
verlichting
Deze Philips Hue starterkit bestaat uit drie slimme white and color

ambiance LED-lampen met E27-fitting, een Hue bridge en twee dimmer

switches. De lampen kunnen 50.000 wittinten en tot wel 16 miljoen

kleuren aan. Met deze starterkit ben je klaar om eindeloze mogelijkheden

ontdekken, zoals personaliseren van lichtscènes, synchroniseren met

muziek, instellen van timers en nog veel meer. Kortom: neem de

bediening van je verlichting helemaal in eigen hand en geef elke kamer

kleur.



Onbegrensde mogelijkheden

• Altijd de juiste sfeer met slimme verlichting, van warm tot koel wit

• Speel met slimme gekleurde lampen

• Slimme lichtbediening voor als je niet thuis bent

• Synchroniseer je media met je slimme lampen

• Draadloze bediening inclusief dimmer switch

8718699696917



Kenmerken
Altijd de juiste sfeer

Kies uit meer dan 50.000 tinten, van
warm- tot koelwit licht, om de juiste
sfeer te vinden voor je werk of
ontspanning, ongeacht het tijdstip.
Begin je dag goed met koel,
vitaliserend helder wit licht of geniet
van een rustige avond met warme
wittinten.

Speel met slimme gekleurde lampen

De mogelijkheden van Philips Hue zijn
eindeloos: met meer dan 16 miljoen
kleuren maak je van je huis de perfecte
feestruimte, maak je verhaaltjes voor
het slapengaan magisch, enzovoort.
Haal het hele jaar door de zomer in
huis met vooraf ingestelde, kleurrijke
lichtscènes of breng met je eigen foto
een speciale herinnering tot leven.

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.

Synchroniseer je media met je lampen

Met de Hue sync app en de Hue bridge
geef je entertainment een nieuwe
dimensie. Omring jezelf met Philips
Hue lampen, kies een film, een game of
muziek en zie de kleuren en ritmes
terug in je verlichting.

Draadloze bediening

Met de wireless dimmer switch, die
werkt op batterijen, kun je tot wel tien
slimme lampen tegelijk bedienen. Zo
kun je het dimniveau van je verlichting
instellen of een van de vier
standaardlichtrecepten selecteren. Je
kunt de dimmer switch ook van de
wandhouder halen en als
afstandsbediening gebruiken.

Specificaties
Milieu-

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

• Temperatuur wanneer in werking: -20
°C t/m 40 °C

Garantie

• 2 jaar: Ja
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De Bridge

• Max. aantal accessoires: 12

• Max. aantal lampen: 50

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

De lamp

• Energielabel: A+

• Fitting: E27

• Levensduur: 25.000 hr

• Aantal schakelcycli: 50.000

• Vermogen: 9 W

• Communicatieprotocol: Bluetooth en
Zigbee

• Diep dimbaar: Ja

• Software geschikt voor upgrades:
Indien verbonden met Bluetooth-app
of Hue Bridge

De schakelaar

• Inclusief batterijen: 1 x CR2450

• Levensduur: 50000

• Max. aantal lampen per schakelaar:
10 indien niet gekoppeld met de Hue
bridge

• Minimale levensduur batterij: 3 per

• Montagemogelijkheden: los, muur

• 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

• ZigBee Light Link: protocol IEEE
802.15.4

Inhoud van de doos

• Bridge: 1

• Ethernetkabel: 1

• Hue lampen: 3

• Hue dimmer switch: 2

• Voedingsadapter: 1

Wat wordt ondersteund

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

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking

• EAN/UPC - Case: 8718699696924

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

• Nettogewicht (per stuk): 0,197 kg

• SAP lengte (per stuk): 0,000

• SAP breedte (per stuk): 0,000

• SAP EAN/UPC - Set: 8718699696917
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