
PHILIPS

Hue White

losse lamp E27

1x E27-lamp

Warmwit licht (2700 K)

8718696449578

Automatiseer je lampen
Voeg een Philips Hue white lamp toe aan je systeem en verfraai je

woning met warmwitte verlichting die je op afstand kunt dimmen en

bedienen. Automatiseer je lampen om het te laten lijken dat je thuis bent

als dat niet het geval is of stel timers in.

Eenvoudige bediening en comfort

• Slimme bediening, thuis en als je weg bent

• Stel handige timers in

• Dimmen zonder installatie

• Bedien het op jouw manier

• Alleen dimbaar via apparaten die compatibel zijn met Philips Hue

• Draadloos regelbare LED-lamp

• Philips Hue Bridge vereist



Kenmerken

Slimme bediening, thuis en als je weg

bent

Met de apps voor Philips Hue op iOS

en Android kun je de 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

Beleef het gemak van vloeiend

dimmen met Philips Hue. Niet te licht.

Niet te donker. Precies goed. Zonder

kabels, elektricien of installatiewerk

Bedien het op jouw manier

Verbind jouw Philips Hue lampen met

de Bridge en ontdek de eindeloze

mogelijkheden. 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.

Compatibel apparaat vereist

Dit product is alleen dimbaar als het is

verbonden met de Philips Hue Bridge

of met een apparaat dat compatibel is

met Philips Hue

Draadloos regelbare LED

Deze LED-lamp kun je draadloos

bedienen als je hem verbindt met de

Philips Hue Bridge voor slimme

bediening of met de Philips Hue

dimmer switch.

Philips Hue Bridge vereist

Verbind je Philips Hue lampen met de

Bridge om ze te kunnen bedienen via

de Philips Hue app op je smartphone

of tablet.
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Specificaties

Milieu-

• Vochtigheid wanneer in werking:

5%<H<95% (niet-condenserend)

• Temperatuur wanneer in werking: -10

°C - 45 °C

Garantie

• 2 jaar: Ja

Opgenomen vermogen

• Energie-efficiëntielabel: A+

De lamp

• Kleurtemperatuur: 2700K (warm

white)

• Energielabel: A+

• Fitting: E27 screw base fitting

• Vormfactor: A60

• Hoogte: 110 mm

• Ingangsspanning: 220V-240V

• Levensduur: 25.000 hr

• Lichtstroom: Alleen dimbaar via smart

device, Lichthoek 180°, >>80 CRI, Wit

licht van hoge kwaliteit

• Lichtstroom in lumen: 800 lm

• Aantal schakelcycli: 50.000

• Arbeidsfactor: >0.5

• Nominale levensduur: 25.000 hr

• Software geschikt voor upgrades: Ja

• Starten: Direct 100% lichtsterkte

• Vermogen: 9 W

• Vermogensequivalent: 60 W

• Breedte: 61 mm

Inhoud van de doos

• Hue white lampen: 1

Afmetingen en gewicht inclusief

verpakking

• SAP EAN/UPC - Stuk:

8718696449578

• EAN/UPC - Case: 8718696449585

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):

0,174 kg

• Nettogewicht (per stuk): 0,110 kg

• SAP hoogte (per stuk): 16,500 cm

• SAP lengte (per stuk): 7,500 cm

• SAP breedte (per stuk): 8,800 cm
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