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Automatisoi valaistuksesi

luotettavasti ja mukavasti
Valkoisen valon Philips Hue -aloituspakkauksessa on kolme polttimoa, Hue-silta ja 
katkaisija. Sen ansiosta voit ohjata valaistusta mistäpäin maailmaa tahansa internet-
yhteydellä tai säätää valaistuksesi automaattiseksi niin, että näyttää kuin olisit kotona.

Luotettava ja mukava
• Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin
• Määritä ajastimet sinulle sopiviksi
• Himmennys ei vaadi asennusta
• Monipuoliset säätömahdollisuudet



 Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin 
ulkopuolellakin

Philips Hue iOS- ja Android-sovellusten avulla voit 
säätää valaistusta etäyhteyden välityksellä missä 
tahansa oletkin. Voit tarkistaa, unohtuivatko valot 
päälle lähtiessäsi tai kytkeä ne päälle, jos teet 
myöhään töitä.

Määritä ajastimet sinulle sopiviksi

Philips Hue -sovelluksen ajastustoiminnon avulla voit 
antaa vaikutelman siitä, että olisit kotona, vaikka 
oletkin muualla. Määritä valot syttymään saapuessasi 
kotiin tai määritä eri huoneiden valot syttymään eri 
aikaan. Voit myös asettaa valot sammumaan 
vaiheittain illalla niin, ettei sinun tarvitse itse muistaa 
sammuttaa niitä.

Himmennys ei vaadi asennusta

Nauti Philips Hue -valojen taatusti vaivattomasta 
himmennyksestä. Ei liian kirkasta tai liian pimeää, 
vaan juuri oikea valaistus. Johtoja, sähköasentajia tai 
asennuksia ei tarvita

Monipuoliset säätömahdollisuudet

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan saat loputtomasti 
erilaisia valaistusmahdollisuuksia. Ohjaa valoja 
älypuhelimella tai tablet-laitteella Philips Hue -
sovelluksen avulla tai käytä valoja lisäämällä 
järjestelmään kytkimiä. Ota Philips Hue -
kokemuksesta kaikki hyöty irti käyttämällä 
esimerkiksi ajastimia, ilmoituksia ja hälytyksiä. Philips 
Hue toimii myös Amazon Alexan, Apple Homekitin 
ja Google-Homen kanssa, jolloin voit säätää valojasi 
pelkällä äänelläsi.
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Tekniset tiedot
Polttimo
• Käyttöikä: 25 000 tuntia
• Teho: 9,5 W
• Tulojännite: 220–240 V
• Valoteho: 806 lm
• Ohjelmiston päivitys: liitettynä Hue-siltaan
• Käynnistäminen: Heti täysi valoteho
• Virrankulutus valmiustilassa enintään: 0,2 W
• Värilämpötila: 2700K
• Halkaisija: 62 mm
• Istuvuus: E27
• Muotoilu: A60
• Korkeus: 110 mm

Silta
• Korkeus: 26 mm
• Taajuuskaista: 2400-2483,5 MHz
• Lisävarusteiden enimmäismäärä: 12
• Lamppujen enimmäismäärä: 50
• Verkkolaite: 100-240 V AC / 50-60 Hz

Kytkin
• Paristot sisältyvät pakkaukseen: 1 x CR2450
• Taajuuskaista: 2400-2483,5 MHz
• Käyttöikä: 50 000 painallusta
• Valaisimien enimmäismäärä/kytkin: 10, jos ei liitetty 

Hue-siltaan
• Paristojen vähimmäiskäyttöikä: vähintään 3 vuotta
• Ohjelmisto päivitettävissä: liitettynä Hue-siltaan
• Kytkimen syvyys: 11 mm
• Kytkimen korkeus: 92 mm
• Kytkimen leveys: 35 mm
• Seinälaatan syvyys: 14 mm
• Seinälaatan korkeus: 115 mm
• Seinälaatan leveys: 70 mm
• Zigbee-valoyhteys: protokolla IEEE 802.15.4

Pakkauksen sisältö
• Silta: 1
• Ethernet-verkkokaapeli: 1
• Verkkolaite: 1
• Hue-himmennin: 1
• Valkoiset Hue-polttimot: 3

Ympäristöystävällisyys
• Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H < 95 % (ei 

tiivistymistä)
• Käyttölämpötila: -10–45 °C

Takuu
• 2 vuotta
•
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