
Makkelijke slimme

verlichting
Maak ook je kleinere lampen, zoals een wandlamp, tafellamp of

bureaulamp, slim met twee Philips Hue White kogellampen. Deze

kleine LED-lampjes passen in een E14-fitting en geven dimbaar

warmwit licht Bediening in één kamer via Bluetooth. Of voeg een

Hue Bridge toe voor toegang tot alle slimme functies.

Onbegrensde mogelijkheden

• Vind de perfecte pasvorm voor kleine armaturen

Makkelijke slimme verlichting

• Bedien tot wel 10 lampen met de Bluetooth-app

• Bedien lampen met je stem*

• Creëer de juiste sfeer met zacht, wit licht

• Ontgrendel alle mogelijkheden van slim licht met Hue bridge

2-pack kogellamp

P45 E14

Hue White

Zachtwit licht

Directe bediening via Bluetooth

Bediening met app of stem*

Voeg Hue bridge toe voor nog

meer mogelijkheden
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Kenmerken

Vind de perfecte pasvorm voor kleine

armaturen

Deze kleine LED-lamp is gemaakt voor

lampen en armaturen die te kort zijn

voor een candelabra-lamp. Het heeft

een afgeronde P45-vorm van ongeveer

77 mm hoog en 45 mm breed,

waardoor het klein genoeg is om in

krappe ruimtes te passen, maar toch

helder genoeg is om verlichting te

bieden voor uw taken.

Bedien tot wel 10 lampen met de

Bluetooth-app

Met de Hue Bluetooth-app kun je de

slimme Hue lampen in elke kamer van

je huis bedienen. Voeg tot wel 10

slimme lampen toe en bedien ze

allemaal door gewoon op een knop op

je mobiele apparaat te tikken.

Bedien lampen met je stem*

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 de juiste sfeer met zacht, wit

licht

Hue lampen en armaturen maken

gebruik van zacht wit licht. Met deze

slimme lampen, die kunnen worden

gedimd tot subtiele nachtlampjes, kun

je het juiste lichtniveau instellen voor

elk moment.

Ontgrendel alle mogelijkheden van

slim licht met Hue Bridge

Voeg een Hue bridge (afzonderlijk

verkrijgbaar) toe aan je slimme LED-

lampen en ervaar alle mogelijkheden

van Philips Hue. Met een Hue bridge

kun je tot maar liefst 50 lampen

toevoegen om in je hele huis het

perfecte licht in te stellen. Stel routines

in, bedien je lampen ook als je niet

thuis bent of voeg accessoires toe,

zoals bewegingssensoren en slimme

schakelaars.

Specificaties

Milieu-

• Vochtigheid wanneer in werking:

5%<H<95% (niet-condenserend)

• Temperatuur wanneer in werking: -20

°C t/m 45 °C

Garantie

• 2 jaar: Ja
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De lamp

• Diameter: 45 mm

• Energielabel: A+

• Fitting: E14

• Vormfactor: Luster P45

• Hoogte: 77 mm

• Ingangsspanning: 220V-240V

• Lichtstroom: Warmwit licht, 2700 K,

>>80 CRI, Alleen dimbaar via smart

device

• Lichtstroom in lumen: 470 lm

• Max. werkvermogen: 5,7 W

• Max. stand-byvermogen: 0.5 W

• Aantal schakelcycli: 50.000

• Nominale levensduur: 25.000 hr

• Software geschikt voor upgrades: Ja

• Starten: Direct 100% lichtsterkte

• Vermogensequivalent: 40 W

• Communicatieprotocol: Bluetooth en

Zigbee

• Software geschikt voor upgrades:

Indien verbonden met Bluetooth-app

of Hue Bridge

Inhoud van de doos

• Hue lampen: 2

Wat wordt ondersteund

• Philips Hue app: IOS 11 en hoger,

Android 7.0 en hoger

• Spraakassistenten: Amazon Alexa,

Google Assistent, Apple HomeKit (via

Hue Bridge), Microsoft Cortana (via

Hue Bridge)

• Philips Hue Bluetooth app: IOS 11 en

hoger, Android 7.0 en hoger

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8719514266902

• Nettogewicht: 0,082 kg

• Brutogewicht: 0,129 kg

• Hoogte: 17,000 cm

• Lengte: 5,500 cm

• Breedte: 8,800 cm

• Materiaalnummer (12NC):

929002440602
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