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Dă frâu liber liniştii
sufleteşti
Începe cu kitul de iniţiere Philips Hue White şi bucură-te de linişte sufletească, având
posibilitatea de a controla luminile oriunde te-ai afla. Este vorba de simplificarea vieţii şi
pacea sufletească prin moduri inteligente şi utile.
Dă frâu liber liniștii sufletești
• Controlează luminile de oriunde
• Programează luminile pentru automatizarea facilă a locuinţei
• Reglare wireless garantată a intensităţii
• Controlează-ţi luminile, în felul tău
Sistem ușor, fiabil și compatibil cu tehnologiile viitoare
• Conectează până la 50 de lumini Philips Hue
• Compatibil cu tehnologia Apple HomeKit

8718696449554

Alb

Kit de iniţiere E27

Repere
Control din afara locuinţei

Programează luminile

Extinde-ţi ecosistemul

Îţi poţi controla luminile de la distanţă, oriunde
te-ai afla. Poţi verifica dacă ai uitat să stingi
luminile înainte de a pleca de acasă și le poţi
aprinde dacă lucrezi până târziu. Prin
tehnologia de împrejmuire digitală, luminile tale
pot chiar să te întâmpine când ajungi acasă sau
se pot opri automat atunci când pleci. Totul se
rezumă la a-ţi simplifica viaţa și a-ţi oferi liniște
sufletească în moduri inteligente și utile.

Philips Hue poate face să pară că ești acasă
atunci când ești plecat, folosind funcţia de
programare din aplicaţia Philips Hue.
Programează luminile să se aprindă la o oră
prestabilită, astfel încât acestea să fie aprinse
atunci când ajungi acasă. Poţi chiar programa ca
unele camere să fie luminate la ore diferite. Și,
desigur, poţi programa luminile să se stingă
treptat în timpul nopţii, pentru a nu-ţi mai face
griji că ai uitat vreo lumină aprinsă.

Poţi conecta până la 50 de lumini și 10 accesorii
la consola Philips Hue (incluse). Începe cu
oricare dintre kiturile de iniţiere disponibile și
adaugă produse Philips Hue. Îţi poţi controla
apoi luminile printr-o singură mișcare cu
degetul prin aplicaţia intuitivă Philips Hue
pentru dispozitivele inteligente iOS și Android.
Philips Hue are la bază ZigBee, o tehnologie de
consum redus, sigură și fiabilă prin care îţi poţi
controla luminile. Caracteristici noi și
îmbunătăţiri sunt adăugate constant sistemului.
Actualizările software și firmware sunt
efectuate wireless și fără egal direct pe
produsele tale Philips Hue.

Reglare comodă
Control inteligent

Funcţionează cu Apple HomeKit

Experimentează reglarea garantată a
intensităţii cu Philips Hue. Nici prea strălucitor.
Nici prea întunecat. Potrivit nevoilor. Nu este
nevoie de fire, electrician sau instalare.

Conectează-ţi luminile Philips Hue la consolă și
începe să descoperi posibilităţile nelimitate.
Controlează luminile cu smartphone-ul sau
tableta prin aplicaţia Philips Hue sau adaugă
comutatoare sistemului pentru a activa
luminile. Programează temporizatoare,
notificări, alarme și multe altele pentru a
beneficia de experienţa completă Philips Hue.

Kitul de iniţiere Philips Hue White este
compatibil cu tehnologia Apple HomeKit.
Roag-o pe Siri să aprindă luminile, să reducă
intensitatea sau să reapeleze presetări, fără să
fie nevoie să atingi un buton. Prin aplicaţiile
terţe, poţi chiar să legi luminile la alte
dispozitive compatibile cu Apple HomeKit.
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Specificaţii
Bec
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soclu: Soclu prin înfiletare E27
Formă: A60
Durată de viaţă: 25000 ore
Temperatură culoare: 2700 K (alb cald)
Putere: 9,5 W
Flux luminos: Lumină albă de înaltă calitate,
Intensitate reglabilă numai prin dispozitiv inteligent,
Unghi fascicul 180°, >80 CRI
Flux luminos: 800 lm
Posibilitate upgrade software
Pornire: 100% lumină instantanee
Înălţime: 110 mm
Lăţime: 61 mm

Bridge
•
•
•
•
•
•
•

Diametru: 100 mm
Înălţime: 25 mm
Interval de frecvenţe: 2400 -2483,5 MHz
Număr maxim de accesorii: 10
Număr maxim de becuri: 50
Opţiuni de montare: Desktop, Perete
Adaptor de curent electric: 100 - 240 V c.a./50-60
Hz, Voltaj de ieșire: 5 V c.c. 600 mA, Energie în
standby: max. 0,1 W
• Consum de energie: Max. 250 mA

Ce este în cutie?

• Bridge: 1
• Cablu de reţea ethernet: 1

• Adaptor de curent electric: 1
• Becuri albe Hue: 2

Protecţia mediului

• Umiditate operaţională: 5% < H < 95% (fără
condens)
• Temperatură operaţională: -10°C – 45°C

Garanţie
• 2 ani

Ce este acceptat?

• IOS: 7 sau o versiune ulterioară
• Compatibil HomeKit: iOS 9 sau o versiune
ulterioară
• iPad: a 2-a, a 3-a sau a 4-a generaţie
• iPad Air: 1, 2
• iPad Mini: 1, 2, 3
• iPhone: 4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus
• iPod Touch: a 5-a generaţie

Testat de asemenea pe
•
•
•
•
•
•
•
•

Android: 2.3 sau o versiune ulterioară
Google Nexus: 5, 7
HTC: One
Motorola Nexus: 6
Note: Note, Note 2, Note 3, Note 4
OnePlus: One
Samsung Galaxy: S2, S3, S4, S5
Sony: Xperia Z3

•
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