
Enkel smartbelysning
Koble sammen dine minste lamper og armaturer – f.eks. vegg-,

bord- eller skrivebordslamper – med Philips Hue White-pæren av

typen P45 E14. Denne lille dimbare pæren avgir varmhvitt og kan

styres i ett rom via Bluetooth. Koble til Hue Bridge for å få tilgang til

alle de smarte belysningsfunksjonene.

Ubegrensede muligheter

• Det perfekte valget for små armaturer

Enkel smartbelysning

• Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-appen

• Styr belysningen med stemmen*

• Skap den rette stemningen med mykt hvitt lys

• Få tilgang til alle de smarte belysningsfunksjonene med Hue Bridge

Pære - E14 lyspære

Hue White

Mykt hvitt lys

Direkte styring via Bluetooth

Styres med app eller stemmen*

Legg til Hue Bridge for å få

tilgang til flere funksjoner
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Høydepunkter
Det perfekte valget for små armaturer

Denne lille LED-pæren er laget for
lamper og armaturer som er for korte til
å ha plass til en candelabra-lyspære.
Den har en avrundet P45-form som er
ca. 77 mm høy og 45 mm bred, noe
som gjør den liten nok til å få plass i
trange rom, men lyssterk nok til å gi
deg belysningen du trenger.

Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-
appen

Med Hue Bluetooth-appen kan du
styre Hue-smartbelysningen i et enkelt
rom i hjemmet. Tilføy opptil ti
intelligente lyskilder og styr alle
sammen med et tastetrykk på
mobilenheten din.

Styr belysningen med stemmen*

Philips Hue fungerer med Amazon
Alexa og Google Assistant, når den er
paret med en kompatibel Google Nest
eller Amazon Echo-enhet. Med enkle
talekommandoer kan du styre en
enkelt lampe, eller flere lyskilder i et
rom.

Skap den rette stemningen med mykt
hvitt lys

Hue lyspærer og lamper avgir et mykt
hvitt lys. Disse intelligente lyskildene
kan dimmes fra skarpt dagslys til
dempet nattlys, og fylle hjemmet med
akkurat den mengden av varmt lys du
trenger.

Få tilgang til alle de smarte
belysningsfunksjonene med Hue
Bridge

Bruk en Hue Bridge (selges separat)
sammen med smartbelysningen din for
å oppleve alle funksjonene Philips Hue
har å by på. Med en Hue Bridge kan du
legge til opptil 50 intelligente lyskilder,
som kan styres fra hvor som helst i
hjemmet. Opprett rutiner for å
automatisere smartbelysningen din.
Bestem hvordan belysningen skal
oppføre seg når du ikke er hjemme,
eller legg til tilbehør som
bevegelsessensorer og smarte
lysbrytere.

Spesifikasjoner
Lyskildens mål

• Mål (BxHxD): 45x77

Miljøet

• Maks fuktighet ved drift: 5 % <H<95 %
(ikke-kondenserende)

• Driftstemperatur: -20 °C til 45 °C

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

• Kan dimmes med Hue-app og -
bryter: Ja

Garanti

• 2 år: Ja

Strømforbruk

• Energieffektivitetsmerke (EEL): G
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Service

• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

• Vekt: 40

• Lyskildeteknologi: LED

• Lumen ved 2700 K (standard
innstilling): 470 lm

Lyspæren

• Fargetemperatur: 2700K

• Diameter: 45 mm

• Sokkel: E14

• Form: Luster P45

• Høyde: 77 mm

• Inngangsspenning: 220V-240V

• Levetid: 25 000 time(r)

• Lysmengde: Mykt hvitt lys

• Effekt i lumen: 470 lm
• Maks. effekt i bruk: 5,7 W

• Maks. strømforbruk i standbymodus:
0.5 W

• Antall brytersykluser: 50 000

• Effektfaktor: 0.5

• Nominell levetid: 25 000 time(r)

• Programvare kan oppgraderes: Ja

• Oppstart: Umiddelbar lyseffekt på
100 %

• Wattstyrke: 5,7 W

• Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
og Zigbee

• Dyp dimming: Nei

• Programvare kan oppgraderes: Når
koblet til Bluetooth-appen eller Hue
Bridge

Det som er i esken

• Hue-pærer: 1

Hva støttes

• Kompatibel med effektfunksjonen:
Yes

• HomeKit-kompatibel: Yes

• Stemmeassistenter: Amazon Alexa,
Google Assistent, Apple HomeKit (via
Hue Bridge), Microsoft Cortana (via
Hue Bridge)

Emballasjemål og vekt

• EAN/UPC – produkt: 8719514356696

• Nettovekt: 0,040 kg

• Bruttovekt: 0,080 kg

• Høyde: 174,000 mm

• Lengde: 55,000 mm

• Bredde: 72,000 mm

• Materialnummer (12NC):
929002440603
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