
PHILIPS

Hue White

Draadloze dimmerset

E27

1x E27-lamp

Warmwit licht

Dimbaar

Inclusief dimmer switch

8718696452523

Dimbaar licht
Ga aan de slag met de Philips Hue wireless dimming kit en geniet van

draadloos dimmen. Het systeem is direct klaar voor gebruik. Bedien de

lamp met de meegeleverde dimmer of verbind alles met de Hue bridge

voor nog meer slimme functies.

Onbegrensde mogelijkheden

• Regel het dimniveau van je slimme lampen

• Breid uit naar een slim verlichtingssysteem met de Hue Bridge

• Plaats de dimmer switch waar je maar wilt

• Voor tot wel tien slimme lampen



Kenmerken

Regel het dimniveau van je lampen

Met de Philips Hue dimmer switch kun

je draadloos de intensiteit van je

verlichting verhogen of verlagen.

Breid uit met Hue Bridge

Wanneer je slimme lampen zijn

verbonden met een Hue Bridge

(*afzonderlijk verkrijgbaar), zijn de

mogelijkheden echt eindeloos. Bedien

je lampen overal in en rond huis met

alleen de Philips Hue app. Je kunt ook

timers en routines instellen, en lampen

toevoegen of uit je systeem

verwijderen.

Plaatsen waar je maar wilt

De Philips Hue dimmer switch werkt als

een normale wandschakelaar en

dimmer, maar dan beter. Je kunt de

dimmer monteren met schroeven of

sterke tape, maar je kunt de

magnetische dimmer ook van de

houder halen en overal mee naartoe

nemen.

Voor tot wel tien slimme lampen

Met de Philips Hue wireless dimming

kit voor slimme lampen kun je

verbinding maken met tot wel tien

lampen en deze gelijktijdig bedienen

met één dimmer.

8718696452523



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: bij

verbinding met de Hue bridge

• Starten: Direct 100% lichtsterkte

• Vermogen: 9 W

• Vermogensequivalent: 60 W

• Breedte: 61 mm

De schakelaar

• Inclusief batterijen: 1 x CR2450

• Frequentieband: 2400 - 2483.5 MHz

• Levensduur: 50000 clicks

• Max. aantal lampen per schakelaar:

10 indien niet gekoppeld met de Hue

bridge

• Minimale levensduur batterij: 3 per

• Minimaal bereik binnenshuis: 12 m

• 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

• Gewicht inclusief wandplaat: 67 g

• Gewicht schakelaar: 37 g

• ZigBee Light Link: protocol IEEE

802.15.4

Inhoud van de doos

• Hue dimmer switch: 1

• Hue white lampen: 1

Afmetingen en gewicht inclusief

verpakking

• EAN/UPC - Case: 8718696452530

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):

0,000 kg

• Nettogewicht (per stuk): 0,180 kg

• SAP lengte (per stuk): 0,000

• SAP breedte (per stuk): 0,000

• SAP EAN/UPC - Set: 8718696452523

8718696452523
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