
Makkelijke slimme
verlichting
Met het warm- tot koelwitte licht van de Philips Hue White

ambiance Wellness tafellamp kun je in perfect licht lezen,

ontspannen, concentreren en energie opdoen. Draadloze

bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of Bluetooth

app. Voeg een Philips Hue Bridge toe om alle slimme lichtfuncties

te activeren.

Comfortabel dimmen

• Gebruik een draadloze dimmer voor eenvoudige draadloze
bediening

Makkelijke slimme verlichting

• Bedien tot wel 10 lampen met de Bluetooth-app

• Bedien lampen met je stem*

• Creëer de juiste sfeer met warm tot koelwit licht

• Creëer de perfecte lichtrecepten voor je dagelijkse activiteiten

• Ontgrendel alle mogelijkheden van slim licht met Hue bridge

Wellness tafellamp

Hue White Ambiance

Inclusief E27 LED-lamp

Bluetooth bediening via app

Inclusief dimmer

Voeg Hue bridge toe voor nog

meer mogelijkheden
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Kenmerken
Dimmen zonder installatie

Bedien je Philips Hue-lampen
rechtstreeks met de draadloze dimmer.
Je kunt je lampen aan- en uitdoen,
schakelen tussen vier verschillende
lichtrecepten en dimmen naar de juiste
helderheid. De dimmer kan snel,
eenvoudig en zonder gedoe worden
geïnstalleerd. Je hoeft deze alleen aan
de lamp te koppelen en ergens in huis
te plaatsen. Zo eenvoudig is het.

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 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.

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
het lezen van een boek en om te
ontspannen na een drukke dag.

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.
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Specificaties
Design en afwerking

• Kleur: zwart

• Materiaal: glas, hout

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd

• 4 lichtrecepten: Ja

• Diffuus licht: Ja

• Dimbaar met afstandsbediening: Ja

• Hue dimmer: Ja

• Inclusief Hue dimmer switch: Ja

• Inclusief LED-lamp(en): Ja

• Ideaal voor sfeercreatie: Ja

• Uitbreidbaar met Philips Hue Bridge:
Ja

• ZigBee Light Link: Ja

Diversen

• Speciaal ontworpen voor:
Woonkamer/slaapkamer

• Stijl: Modern

• Type: Tafellamp

• EyeComfort: Ja

Afmetingen en gewicht van product

• Hoogte: 19,3 cm

• Lengte: 18,6 cm

• Nettogewicht: 1,455 kg

• Breedte: 18,6 cm

Service

• Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

• Levensduur tot: 25.000 hr

• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur (verborgen): 806 lm

• Lichtstroom in lumen meegeleverde
lamp: 806 lm

• Lichtbron gelijk aan traditionele lamp
van: 60 W

• Lamptechnologie: LED, 230 V

• Lichtkleur: 2200-6500, Hue white
ambiance

• Netspanning: Bereik 220-240 V,
50-60 Hz

• Dimbare lamp: Ja

• LED: Ja

• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

• Energieklasse meegeleverde
lichtbron: ingebouwde LED + lamp
met energielabel A+

• Deze lamp is geschikt voor
lichtbron(nen) uit klasse: A++ t/m E

• Aantal lampen: 1

• Fittinghouder/lampfitting: E27

• Wattage meegeleverde lamp: 8.5 W

• Maximaal vermogen vervangende
lamp: 15 W

• IP-classificatie: IP20, beschermd
tegen voorwerpen groter dan 12,5
mm, niet beschermd tegen water

• Beschermingsklasse: II - dubbel
geïsoleerd

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718696175057

• Nettogewicht: 1,455 kg

• Brutogewicht: 1,925 kg

• Hoogte: 323,000 mm

• Lengte: 235,000 mm

• Breedte: 237,000 mm

• Materiaalnummer (12NC):
915005912301

• Nettogewicht: 1,455 kg
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