
Välj mellan varmvitt och
kallvitt ljus
Philips globformade och smarta LED-ljuskälla med tvinnad

glödtråd och gyllene beläggning skapar en vintagekänsla till dina

lampor och armaturer. Denna ljuskälla är WiZ-ansluten. Använd

den tillsammans med ditt befintliga Wi-Fi för att styra den med

WiZ-appen eller din röst.

Enkel installation

• Enkel plug and play. Fungerar med din befintliga Wi-Fi-router.

Smart styrning

• Styr vart du än befinner dig med din smartphone.

• Röststyrning med Google Assistant, Alexa eller Siri Shortcuts

Smarta funktioner

• Smart ljusreglering via app, röst eller dimmer

• Automatisera dina ljuskällor med hjälp av scheman

• Energiövervakning

Ljuslägen

• Justerbart varmvitt och kallvitt ljus, samt förinställda lägen

• Anpassa scener med förprogrammerade dynamiska ljuslägen.

Filament
bärnstensgul G95 E27

Smart LED

Ställbart vitt ljus

Glas

Wi-Fi + Bluetooth

Styr med WiZ-appen eller röst
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Funktioner
Enkel plug and play
WiZ fungerar med din befintliga Wi-Fi-
router, ingen ytterligare gateway
behövs. Sätt bara i kontakten till din
nya belysning och ladda ner WiZ-
appen, så är det klart!

Styr varifrån du vill
Styr dina WiZ-lampor via en
smartphone, oavsett var du befinner
dig. Nu behöver du inte fundera på om
du glömde släcka lamporna när du gick
hemifrån. WiZ-appen är tillgänglig för
iOS och Android.

Röststyrning
Styr dina lampor handsfree genom att
använda din röst och Google Assistant,
Amazon Alexa eller Siri Shortcuts.
Använd enkla röstkommandon för att
tända och släcka dina lampor, öka
ljusstyrkan, dimra, ändra färg och
anpassa ljusscener.

Smart dimningsfunktion
Dra ner ljusstyrkan till önskad nivå med
hjälp av din smartphone, WiZmote eller
din röst. Du behöver inte installera en
dyr dimmer.

Automatisera dina ljuskällor med hjälp
av scheman
Automatisera lamporna så att de
passar dina dagliga eller veckovisa
rutiner. Ställ in din belysning så att den
tänds innan du kommer hem och
stängs av när den inte behövs.

Energiövervakning
WiZ-appen håller koll på dina lampors
energiförbrukning. Du kan titta på din
dag- eller veckorapport och planera
belysningen för en smart och
optimerad energiförbrukning i hemmet.

Justerbart varmvitt och kallvitt ljus,
samt förinställda lägen
Välj allt från energigivande kallvitt ljus,
till mjukt varmvitt, eller välj något av de
förinställda lägena såsom Fokus och
Avslappning för att skapa den
stämning som passar bäst för stunden.

Anpassade scener
Blanda färgstarka och vita ljuslägen för
att skapa det perfekta stämningsläget
för dig. Spara inställningarna och
aktivera när som helst med hjälp av
appen, WiZmote eller din röst.

Specifikationer
Egenskaper

• Avsedd användning: Inomhus

• Lampans form: G95

• Sockel: E27

• Teknologi: Smart WiFi

• Typ av glas: Amber

Storlek

• Höjd: 14,2 cm

• Vikt: 0,07 kg

• Bredd: 9,5 cm

Hållbarhet

• Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15
en

• Bibehållet ljusflöde: 70%

• Nominell livslängd: 15 000 h

• Antal tändcykler: 20 000

Ljusegenskaper

• Färgkonsekvens: 6SDCM

• Färgåtergivningsindex: 90

• Färgtemperatur: 2000-5000 K

• Ljusfärgskategori: Ställbart vitt ljus

• Nominellt ljusflöde: 640 lm

• Tändtid: <0.5 s

• Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds
direkt

• Färgkod: 920-950 | CCT of
2000K-5000K

Övrigt

• EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

• Ström: 43 mA

• Effektivitet: 91 lm/W
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Förpackningsinformation

• EAN: 8719514372207

• EOC: 871951437220700

• Produkttitel: PHI WFB 50W G95 E27
920-50 Amb 1PF/6

Strömförbrukning

• Effektfaktor: 0.5

• Spänning: 220-240 V

• Wattstyrka: 7 W

• Wattmotsvarighet: 50 W

• Energy Efficiency Class: F

Produktens mått och vikt

• Längd: 14,2 cm

Märkvärden

• Specificerad livslängd: 15 000 h

• Specificerat ljusflöde: 640 lm

• Specificerad effekt: 7 W

Service

• Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

• Frekvens: 50-60 Hz

Förpackningens mått och vikt

• EAN/UPC – produkt: 8719514372207

• Nettovikt: 0,070 kg

• Bruttovikt: 0,140 kg

• Höjd: 18,500 cm

• Längd: 10,500 cm

• Bredd: 10,500 cm

• Materialnummer (12NC):
929003018321
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