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SLIMME VERLICHTINGSSYSTEMEN

SLIMME VERLICHTINGSSYSTEMEN

WOOX R7070 / R9077 / R9074

WOOX R7070 / R9077 / R9074

€ 23,40 (R7070) / € 19,99
(R9077) / € 19,99 (R9074)
www.wooxhome.com

WOOX is pas sinds 2018 actief, maar de betaalbare producten van dit

CONCLUSIE

Nederlandse merk verschijnen bij steeds meer bekende winkels in de

Slimme verlichtingssystemen die onder de vleugels van Tuya

prijs-kwaliteitverhouding verdienen de LSC Smart Connect

(digitale) schappen. Het bedrijf stuurde een piepkleine ZigBee-bridge en een

vallen, onderscheiden zich nauwelijks van elkaar. Deze lam-

A60 en A65 dan ook het Redactietip-keurmerk.

bijbehorende E27-kleurenlamp met een lichtopbrengst van 806 lumen op.

pen kun je met een app in- en uitschakelen, dimmen en van

Wens je een uitgebreider verlichtingssysteem met meer in-

kleur(temperatuur) laten wisselen.

stelmogelijkheden? Philips Hue is van een heel andere orde,

In tegenstelling tot de meeste andere ZigBee-gateways heeft dit exemplaar
geen ethernetpoort. Het apparaatje zet het wifi-signaal namelijk om in het

Als je geen aanvullende eisen hebt, zijn de prijsvriendelijke

al betaal je daar dan ook fors voor. De app biedt opties om

ZigBee-protocol. Wees er dus zeker van dat de wifi-dekking op orde is. Nadat

peertjes van LSC Smart Connect een prima keuze. Voor een

dagelijkse routines van een fraaie lichtshow te voorzien. Via

de op Tuya-gebaseerde WOOX Home-app de verbindingshub herkent, is

paar tientjes voorzie je elke ruimte in huis van app-gestuurde

tijdschema’s en geofencing laat je het verlichtingssysteem

het een simpel karwei om de R9077 als subapparaat toe te voegen.

verlichting. Koppel een lamp met pakweg een E14-, E27- of

volledig naar eigen smaak werken. Tot slot is het Hue-ecosys-

Geen ethernetpoort op
ZigBee-bridge

De app is in principe Nederlandstalig, al is niet alles goed vertaald. Je

GU10-fitting rechtstreeks aan het 2,4GHz-netwerk en stel

teem erg open, waardoor het diverse platformen en fysieke

gebruikt de opties White, Colour en Scene om de verlichting te regule-

hiervoor een tijdschema in. Action verkoopt van hetzelfde

producten van derde partijen ondersteunt. Hierdoor zijn Phi-

App niet volledig Nederlands

ren. Je voegt desgewenst eigen scènes toe en koppelt hier een tijdschema

merk ook een afstandsbediening, stopcontact, sirene, bewe-

lips Hue-lampen toekomstbestendig. De Philips Hue White

aan. Via virtuele schuifregelaars pas je de kleurtemperatuur en het dim-

gingsmelders en filamentlampen, dus er zijn voor een zacht

Ambiance Starterkit E27 sleept dan ook terecht het keur-

niveau aan. Een leuke optie is Music, waarbij de kleuren telkens wisselen

prijsje behoorlijk wat mogelijkheden. Vanwege de prima

merk Best getest in de wacht.

Vlotte installatie
ZigBee-netwerk
Erg gebruiksvriendelijk
Keuze tussen ZigBee en wifi

TEST

op de beat van de muziek. Hiervoor verlangt de app wel toegang tot de
smartphonemicrofoon.

SPECIFICATIES

BEST
GETEST

REDACTIE
TIP

MERK

PHILIPS

LSC

WIZ

NEDIS

WOOX

HOMBLI

TP-LINK

IKEA

PAULMANN

Model

Hue White Ambiance Starterkit E27

Smart Connect A60 / A65

A60

WIFILT10GDG125 / WIFILF10GDA60
/ WIFILC11WTE27

R7070 / R9077 / R9074

HBEB-0124 / HBEB-0125

Tapo L510E

Trådfri Verbindingshub / Afstandsbediening / LED1624G9

ZigBee Smart Friends Box / 501.24
/ 503.92

Prijs

€ 129,99

€ 7,45 / € 8,95

€ 17,99

€ 22,99 / € 14,99 / € 14,99

€ 23,40 / € 19,99 / € 19,99

€ 25,- / € 15,-

€ 14,99

€ 24,95 / € 15,- / € 24,95

€ 129,- / € 32,95 / € 40,95

Lichtopbrengst per lamp

806 lumen

806/1400 lumen

806 lumen

350/500/470 lumen

806 lumen

800 lumen

806 lumen

600 lumen

806 lumen

Wattage per lamp

8,5 watt

9 / 14 watt

8 watt

5,5 / 5 / 6 watt

10 watt

9 watt

8,7 watt

8,6 watt

9,3 / 7 watt

Max. apparaten verbindingshub

62 apparaten

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

50 apparaten

N.v.t.

N.v.t.

50 apparaten

Geen informatie

Communicatieprotocol

ZigBee

Wifi (2,4 GHz)

Wifi (2,4 GHz)

Wifi (2,4 GHz)

ZigBee/wifi (2,4 GHz)

Wifi (2,4 GHz)

Wifi (2,4 GHz)

ZigBee

ZigBee

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

Oordeel

Verbindingshub

/

Tuya-platform
Energieklasse
Nederlandstalige app
Geofencing
Tijdschema’s
Apple HomeKit
Google Assistent
IFTTT
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