
Εύκολος έξυπνος
φωτισμός
Ξεκινήστε με το ασύρματο κιτ ρύθμισης έντασης Philips Hue και
απολαύστε ομαλή, ασύρματη ρύθμιση έντασης. Λειτουργεί αμέσως
μόλις αφαιρεθεί από τη συσκευασία. Ελέγξτε τον λαμπτήρα με τον
ροοστάτη που περιλαμβάνεται ή συνδέστε το στη γέφυρα Hue Bridge

για να ξεκλειδώσετε περισσότερες έξυπνες λειτουργίες.

Απεριόριστες δυνατότητες
• Αυξομειώστε την ένταση των έξυπνων φώτων σας
• Επεκταθείτε σε ένα σύστημα έξυπνων φώτων με τη γέφυρα Hue Bridge

• Στερεώστε τον ροοστάτη οπουδήποτε
• Σύνδεση έως 10 έξυπνων φώτων

Ασύρματο κιτ
ρύθμισης έντασης E27

Λευκό Hue

Απαλό λευκό φως

Άμεσος έλεγχος μέσω Bluetooth

Έλεγχος με εφαρμογή ή φωνητικός
έλεγχος*

Περιλαμβάνεται Hue Dimmer

switch
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Χαρακτηριστικά
Αυξομειώστε την ένταση των φώτων σας

Ο ροοστάτης - διακόπτης Philips Hue
σάς επιτρέπει να αυξήσετε ή να μειώσετε
την ένταση των φώτων σας ασύρματα.

Επέκταση με τη γέφυρα Hue Bridge

Όταν είστε συνδεδεμένοι με μια γέφυρα
Hue Bridge (*πωλείται χωριστά), τα
έξυπνα φώτα σας γίνονται ακόμη πιο
ευέλικτα. Ελέγξτε τα φώτα σας από
οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού σας,
μέσα ή έξω, χρησιμοποιώντας απλά το
Philips Hue app. Ρυθμίστε
χρονοδιακόπτες, δραστηριότητες και
προσθέστε ή αφαιρέστε φώτα από το
σύστημά σας.

Στερεώνεται παντού

Ο ροοστάτης - διακόπτης Philips Hue
λειτουργεί ως κανονικός διακόπτης τοίχου
και ως ρυθμιστής έντασης — αλλά
καλύτερα. Εκτός από τη δυνατότητα
στερέωσης με βίδες ή με ισχυρή
αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης, μπορείτε
να αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριο με τη
μαγνητική βάση και να το μεταφέρετε μαζί
σας οπουδήποτε.

Σύνδεση έως 10 έξυπνων φώτων

Με το ασύρματο κιτ ρύθμισης έντασης
Philips Hue για έξυπνα φώτα, μπορείτε
εύκολα να συνδέσετε έως 10 φώτα και να
τα ελέγξτε ταυτόχρονα από έναν μόνο
ροοστάτη.

Προδιαγραφές
Διαστάσεις λαμπτήρα
• Διαστάσεις (ΠxYxB): 113*62

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

(χωρίς υγροποίηση)

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C - 45°C

Εγγύηση
• 2 έτη: Ναι

Κατανάλωση ρεύματος
• Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): A

+

Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές
• Βάρος: 67

• Τεχνολογία λαμπτήρα: LED
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Λαμπτήρας
• Θερμοκρασία χρώματος: 2700K

• Διάμετρος: 61 mm

• Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης: A+

• Εφαρμογή: E27

• Μέγεθος: A60

• Ύψος: 110 mm

• Τάση εισόδου: 220V-240V

• Διάρκεια ζωής: 25.000 h

• Απόδοση φωτισμού: Θερμό λευκό φως
• Απόδοση lumen: 806 lm

• Μέγ. ισχύς σε κατάσταση λειτουργίας: 9
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: 9 W

• Ισοδύναμο ισχύος: 60 W

• Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth
και Zigbee

• Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού:
Όταν είναι συνδεδεμένο στην εφαρμογή
Bluetooth ή στη γέφυρα Hue Bridge

Διακόπτης
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: 1 x

CR2450

• Ζώνη συχνοτήτων: 2400 - 2483.5 MHz

• Επίπεδο IP: 20

• Διάρκεια ζωής: 50000 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

• Βάθος επιτοίχιας βάσης: 14 mm

• Ύψος επιτοίχιας βάσης: 115 mm

• Πλάτος επιτοίχιας βάσης: 70 mm

• Βάρος μαζί με την επιτοίχια βάση: 67 g

• Βάρος διακόπτη: 37 g

• Λαμπτήρας φωτισμού με τεχνολογία
Zigbee: IEEE 802.15.4 Protocol

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Λαμπτήρες hue: 1

• Ροοστάτης - διακόπτης hue: 1

Υποστήριξη
• Συμβατότητα με HomeKit: Yes

• iOS: 7 or later

• Εφαρμογή Philips Hue: Android 7.0 και
μεταγενέστερο

• Φωνητικοί βοηθοί: Amazon Alexa

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

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8718696785331

• Καθαρό βάρος: 0,180 kg

• Μικτό βάρος: 0,292 kg

• Ύψος: 16,500 cm

• Μήκος: 7,500 cm

• Πλάτος: 17,600 cm

• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
929001821603

8718696785331

Ημερομηνία έκδοσης:
2021-05-05
Έκδοση: 0.488

© 2021 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν
παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την
πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα
ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που
περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και
δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί
διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με
την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com


