
 

 

Philips Hue White
Starterkit E27

3x E27 lamp
Bridge meegeleverd
Inclusief dimmer
Warmwit licht (2700 K)

8718696728987

Automatiseer je lampen
voor eenvoudige bediening en comfort

Deze Philips Hue white starterkit bevat 3 lampen, een Bridge en een dimmer switch. 

Daarmee kun je het licht vanaf overal ter wereld bedienen, zolang je maar internet hebt. Ook 

kun je je lampen automatiseren om het te laken lijken of je thuis bent als dat niet het geval is.

Eenvoudige bediening en comfort

� Slimme bediening, thuis en als je weg bent

� Stel handige timers in

� Dimmen zonder installatie

� Bedien het op jouw manier
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Kenmerken

8718696728987Starterkit E27
3x E27 lamp Bridge meegeleverd, Inclusief dimmer, Warmwit licht (2700 K)

Specificaties
 

Slimme bediening, thuis en als je weg 
bent

Met de apps voor Philips Hue op iOS en Android kun 
je je lampen op afstand bedienen van waar je ook 
bent. Controleer of je de lampen wel hebt uitgedaan 
voordat je van huis vertrok of schakel ze in als je 
moet overwerken.

Handige timers

Met de schemafunctie van de Philips Hue App kan 
Philips Hue het laten lijken alsof je thuis bent als je 
niet thuis bent. Stel de lampen in om in te schakelen 
op een vooraf ingestelde tijd, zodat de lichten aan 
zijn wanneer je thuiskomt. Je kunt zelfs in kamers het 
licht op verschillende tijden laten inschakelen. En 
natuurlijk kun je het licht 's avonds geleidelijk laten 
uitschakelen, zodat je je geen zorgen hoeft te maken 
dat er nog lampen aan zijn.

Dimmen zonder installatie

Ervaar het gegarandeerd soepel dimmen met Philips 
Hue. Niet te licht. Niet te donker. Precies goed. 
Zonder kabels, een elektricien of installatiewerk

Bedien het op jouw manier

Verbind jouw Philips Hue-lampen met de Bridge en 
begin de eindeloze mogelijkheden te ontdekken. 
Bedien de lampen vanaf je smartphone of tablet via 
de Philips Hue App, of voeg schakelaars toe aan je 
systeem om je lampen te activeren. Stel voor een 
complete beleving van Philips Hue timers, 
waarschuwingen, alarmen en meer in. Philips Hue 
werkt zelfs met Amazon Alexa, Apple Homekit en 
Google Home zodat je je lampen met je eigen stem 
kunt bedienen.

De lamp
� Levensduur: 25000 uur
� Vermogen-equivalent: 60 W
� Arbeidsfactor: >0,5
� Aantal schakelcycli: 50000
� Energiezuinigheidslabel: A+
� Gemeten levensduur: 25000 uur
� Vermogen: 9 W
� Ingangsspanning: 220 V - -240 V
� Lichtsterkte in lumen: 806 lm
� Software geschikt voor upgrades: bij verbinding 

met de Hue Bridge
� Starten: Direct 100% lichtsterkte
� Max. stand-byvermogen: 0,2 W
� Kleurtemperatuur: 2700 K
� Diameter: 62 mm
� Fitting: E27
� Vormfactor: A60
� Hoogte: 110 mm
� Breedte: 61 mm
� Lichtopbrengst: Alleen dimbaar via smart device, 

>80 CRI bij 4000K

De bridge
� Hoogte: 26 mm
� Frequentieband: 2400-2483,5 MHz
� Max. aantal accessoires: 12
� Max. aantal lampen: 50
� Stroomadapter: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz

De schakelaar
� Inclusief batterijen: 1 x CR2450
� Frequentieband: 2400-2483,5 MHz
� Levensduur: 50.000 klikken
� Max. aantal lampen per schakelaar: 10 indien niet 

gekoppeld met de Hue Bridge
� Minimale levensduur batterij: min. 3 jaar
� Software geschikt voor upgrades: bij verbinding 

met de Hue Bridge
� Diepte schakelaar: 11 mm
� Hoogte schakelaar: 92 mm
� Breedte schakelaar: 35 mm
� Diepte wandplaat: 14 mm
� Hoogte wandplaat: 115 mm
� Breedte wandplaat: 70 mm
� ZigBee Light Link: protocol IEEE 802.15.4

Inhoud van de doos
� Bridge: 1
� Ethernetkabel: 1
� Stroomadapter: 1
� Hue-dimmer: 1
� Hue lampen, wit: 3

Milieu
� Operationele vochtigheid: 5% < H < 95% (niet-

condenserend)
� Operationele temperatuur: -10 °C - 45 °C

Garantie
� 2 jaar
�


