
Enkel og intelligent
belysning
Giv ethvert rum samme farve som omgivelserne med et Philips

Hue White and color ambiance E27 startsæt. Opret forbindelse til

den medfølgende Hue Bridge og få adgang til alle funktionerne.

Styr lyset ved hjælp af appen, din stemme eller de inkluderede

kontakter.

Ubegrænsede muligheder

• Kom i den rette stemning med varmt til køligt hvidt intelligent lys

• Leg med intelligent farvet lys

• Intelligent lysstyring, når du ikke er hjemme

• Synkroniser film, TV-serier, musik og spil med din intelligente
belysning 

• Trådløs lysstyring med medfølgende Dimmer switch

Startsæt E27

Hue White and color
ambiance

Hvidt og farvet lys

Hue Bridge medfølger

Styr med app eller stemme*

Lysdæmperkontakt medfølger
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Vigtigste nyheder
Kom i den rette stemning

Brug de mere end 50.000 nuancer af
varmt til køligt hvidt lys til at skabe den
rette stemning til arbejde, spil eller
afslapning – uanset hvornår på dagen
det er. Kom godt i gang med dagen
med køligt, energifyldt hvidt lys, eller
slap af om aftenen med gyldne
nuancer.

Leg med intelligent farvet lys

Med Philips Hue er der ingen grænser:
Der er over 16 millioner farver at vælge
imellem, så du har et væld af
muligheder, f.eks. for at skabe den
perfekte stemning til en fest eller gøre
godnathistorien endnu mere
spændende. Brug de farverige
forindstillede belysningsscener til at
skabe en følelse af sommer, når det
passer dig, eller brug et af dine egne
billeder til at genopleve et helt særligt
øjeblik.

Styr lyset, når du ikke er hjemme

Philips Hue appen giver dig fuld
kontrol over lyset, uanset om du er
hjemme eller ej. Via appen kan du
tænde og slukke lyset i din bolig, så
den altid er oplyst på den ønskede
måde.

Synkroniser film, TV-serier, musik og
spil med din intelligente belysning 

Tag din underholdning til nye højder
ved at synkronisere handlingen på
skærmen eller musikkens rytme med
din intelligente belysning.* Vælg,
hvordan du vil synkronisere din
belysning med din film, din musik
(f.eks. ved brug af vores Spotify-
integration!), din TV-serie eller dit spil,
og se, hvordan de farvekompatible
lyskilder i dit underholdningsområde
reagerer.  *Kræver Hue Bridge 

Trådløs lysstyring

Med den batteridrevne Dimmer switch
kan du styre op til ti intelligente
lyskilder samtidigt. Via kontakten, som
kan tages ud af vægbeslaget og bruges
som fjernbetjening, kan du dæmpe og
skrue op for lyset samt skifte mellem
fire forudindstillede
belysningsløsninger.
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Specifikationer
Mål for pære

• Mål (B x H x D): 60x110

Miljø

• Driftsmæssig luftfugtighed: 5 %
<H<95 % (danner ikke kondens)

• Driftsmæssig temperatur: -20 °C til
45 °C

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

• Kan dæmpes med Hue app og switch:
Ja

Garanti

• 2 år: Ja

Strømforbrug

• Energimærke (EEL): F

Service

• Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

• Vægt: 72

• Lyskildeteknologi: LED

• Lysudbytte ved 2700 K (out-of-the-
box-indstilling): 806 lm

• Lysstyrke ved 4000 K: 1.100 lm

Bridge

• Frekvensbånd: 2400-2483.5 MHz

• Højde: 26 mm

• Maks. antal tilbehørsdele: 12

• Maks. antal pærer: 50

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

• Strømforbrug: 250mA max

Pæren

• Farvetemperatur: 2000K-6500K +16
million colors

• Diameter: 60 mm

• Energimærke: F

• Fatning: E27

• Formfaktor: A60

• Højde: 110 mm

• Indgående spænding: 220V-240V

• Levetid: 25.000 t

• Lysudbytte: 16 millioner farver

• Lysudbytte: 806 lm ved 2700 K, 1055
lm ved 4000 K

• Maks. strømforbrug ved drift: 9 W

• Maks. strømforbrug ved standby: 0.5
W

• Antal tændingscyklusser: 50.000

• Strømfaktor: 0.5

• Normeret levetid: 25.000 t

• Kan opgraderes via software: Ja

• Opstart: Øjeblikkelig 100 % lyseffekt

• Wattforbrug: 9 W

• Svarende til wattforbrug: 75 W

• Kommunikationsprotokol: Bluetooth
og Zigbee

• Kan opgraderes via software: Ved
tilslutning til Bluetooth appen eller
Hue Bridge

Kontakten

• Batterier inkluderet: 1 x CR2450

• Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz

• IP-klassificering: 20

• Levetid: 50.000 clicks

• Maks. antal lyskilder pr. kontakt: 10,
hvis de ikke er sluttet til Hue bridge

• Minimum batterilevetid: 3 år

• Monteringsmuligheder: Fritstående

• Specielle funktioner: Ikke relevant

• Kontaktens dybde: 11 mm

• Kontaktens højde: 92 mm

• Kontaktens bredde: 35 mm

• Vægpladedybde: 14 mm

• Vægpladehøjde: 115 mm

• Vægpladebredde: 70 mm

• Vægt, inkl. vægplade: 67 g

• Kontaktens vægt: 37 g

• ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4
Protocol

8719514291379



Hvad følger med?

• Bridge: 1

• Ethernet-netværkskabel: 1

• Hue pærer: 2

• Hue Dimmer switch: 1

• Strømadapter: 1

Hvad er understøttet

• HomeKit-kompatibel: Yes

• iOS: 7 or later

• Philips Hue app: IOS 13 og nyere,
Android 8.0 og nyere

• Stemmestyring: Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple HomeKit (Via
Hue Bridge), Microsoft Cortana (Via
Hue Bridge)

• Philips Hue Bluetooth app: iOS 11 og
nyere, Android 7.0 og nyere

Emballagemål og -vægt

• EAN/UPC – produkt: 8719514291379

• Nettovægt: 0,488 kg

• Bruttovægt: 0,950 kg

• Højde: 14,000 cm

• Længde: 17,600 cm

• Bredde: 21,900 cm

• Materiale nummer (12NC):
929002468805
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