Starterkit GU10
Hue White and Color
Ambiance
Wit en gekleurd licht
Slimme bediening
Bediening met app of stem*
Inclusief Hue bridge
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Makkelijke slimme
verlichting
Deze Philips Hue starterkit bestaat uit drie slimme white and color
ambiance LED-spotlampen met GU10-fitting en een Hue bridge.
Neem de lichtbediening helemaal in eigen hand en kies uit 50.000
wittinten en 16 miljoen kleuren om elke kamer kleur te geven. Draai
de lampen in je bestaande spots en verbind ze via de Philips Hue
app met de bridge. Vanaf nu ben je klaar om eindeloos veel
verlichtingsmogelijkheden te ontdekken, zoals personaliseren van
lichtscènes, synchroniseren met muziek, instellen van timers en
nog veel meer.
Onbegrensde mogelijkheden
• Speel met slimme gekleurde lampen
• Synchroniseer je media met je slimme lampen
• Slimme domoticahub: Hue Bridge
Makkelijke slimme verlichting
• Bedien lampen met je stem*
• Creëer een persoonlijke beleving met gekleurd slim licht
• Creëer de juiste sfeer met warm tot koelwit licht
• Creëer de perfecte lichtrecepten voor je dagelijkse activiteiten
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Kenmerken
Speel met slimme gekleurde lampen

De Hue Bridge

De mogelijkheden van Philips Hue zijn
eindeloos: met meer dan 16 miljoen
kleuren maak je van je huis de perfecte
feestruimte, maak je verhaaltjes voor
het slapengaan magisch, enzovoort.
Haal het hele jaar door de zomer in
huis met vooraf ingestelde, kleurrijke
lichtscènes of breng met je eigen foto
een speciale herinnering tot leven.

De Hue Bridge is een essentieel
onderdeel van elk persoonlijk Philips
Hue slim verlichtingssysteem. Het is het
hart van het systeem en communiceert
met zowel je slimme lampen als de
Hue app, zodat alles goed samenwerkt.
En dankzij de Hue Bridge kun je ook
gebruikmaken van slimme
domoticafuncties zoals het instellen
van routines en timers.

Synchroniseer je media met je lampen
Bedien lampen met je stem*

Met de Hue sync app en de Hue bridge
geef je entertainment een nieuwe
dimensie. Omring jezelf met Philips
Hue lampen, kies een film, een game of
muziek en zie de kleuren en ritmes
terug in je verlichting.

Bedien je lampen handsfree en gebruik
je stem in plaats van een mobiel
apparaat! Met eenvoudige
spraakopdrachten kun je meerdere
lampen of slechts één lamp in een
kamer bedienen. *Werkt met Alexa en
een compatibel Echo-apparaat.

Creëer een persoonlijke beleving met
gekleurd slim licht

Transformeer je huis met meer dan 16
miljoen kleuren en creëer onmiddellijk
de juiste sfeer voor elke gebeurtenis.
Met een tik op een knop verhoog je de
feeststemming op een feest, verander
je je woonkamer in een filmzaal, breng
je de inrichting van je huis tot leven
met kleuraccenten en nog veel meer.
Creëer de juiste sfeer met warm tot
koelwit licht

Deze lampen en armaturen bieden
verschillende tinten warm tot koelwit
licht. Omdat de lampen volledig
kunnen worden gedimd van zeer
helder tot subtiele nachtlampjes, kun je
de lampen instellen op de perfecte tint
en helderheid voor elke dagelijkse
activiteit.
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Creëer de perfecte lichtrecepten voor
je dagelijkse activiteiten

Ervaar het gemak en de aangename
sfeer van vier standaardlichtrecepten,
speciaal voor je dagelijkse activiteiten:
Energie en Concentratie, Lezen en
Ontspannen. De twee scènes met
koele kleuren, Energie en Concentratie,
helpen je 's ochtends op weg en
houden je scherp. De warmere scènes
Lezen en Ontspannen zijn perfect voor

Specificaties
Lampafmeting
• Afmetingen (bxhxd): 50x58x50
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+
Service
• Garantie: 2 jaar
Technische specificaties
• Gewicht: 51
• Lamptechnologie: LED
De Bridge
• Frequentieband: 2400-2483.5 MHz
• Hoogte: 26 mm
• Lengte x breedte: 88*88 mm
• Max. aantal accessoires: 12
• Max. aantal lampen: 50
• Voedingsadapter: 100 – 240 V AC /
50 – 60 Hz
• Energieverbruik: 250mA max

De lamp
• Kleurtemperatuur: 2000K-6500K +16
million colors
• Diameter: 50 mm
• Energielabel: A+
• Fitting: Gu10
• Vormfactor: Spot
• Hoogte: 58 mm
• Ingangsspanning: 220V-240V
• Levensduur: 15.000 hr
• Lichtstroom: 16 miljoen kleuren
• Lichtstroom in lumen: 350 lm bij
4000 K
• Max. werkvermogen: 5,7 W
• Max. stand-byvermogen: 0.5 W
• Aantal schakelcycli: 50.000
• Arbeidsfactor: >0.5
• Nominale levensduur: 25.000 hr
• Software geschikt voor upgrades: Ja
• Starten: Direct 100% lichtsterkte
• Vermogen: 5,7 W
• Vermogensequivalent: 50 W
• Communicatieprotocol: Bluetooth en
Zigbee
• Diep dimbaar: Ja
• Software geschikt voor upgrades:
Indien verbonden met Bluetooth-app
of Hue Bridge
De schakelaar
• Inclusief batterijen: 1 x CR2450
• IP-waarde: 20
• Levensduur: 50.000 clicks
• Max. aantal lampen per schakelaar:
10 indien niet gekoppeld met de Hue
bridge
• Minimale levensduur batterij: min 3
jaar
• Montagemogelijkheden: los
• Gewicht inclusief wandplaat: 67 g
• Gewicht schakelaar: 37 g

het lezen van een boek en om te
ontspannen na een drukke dag.
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Inhoud van de doos
• Bridge: 1
• Ethernetkabel: 1
• Hue lampen: 3
• Hue dimmer switch: 1
• Voedingsadapter: 1
Wat wordt ondersteund
• HomeKit-compatibel: Yes
• iOS: 7 or later
• Philips Hue app: Android 7.0 en hoger
• Spraakassistenten: Amazon Alexa

Publicatiedatum:
2020-10-20
Versie: 0.329

Afmetingen en gewicht verpakking
• EAN/UPC - product: 8718699629274
• Nettogewicht: 0,249 kg
• Brutogewicht: 0,565 kg
• Hoogte: 6,200 cm
• Lengte: 21,000 cm
• Breedte: 21,000 cm
• Materiaalnummer (12NC):
929001953103
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