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Licht voor uw speciale momenten

van zonsopkomst tot zonsondergang
Breid je Philips Hue-systeem uit met extra white ambiance-spotjes en geniet van warm 
tot koel wit licht. Voor een slimme bediening heb je alleen de Hue-bridge uit je starterkit 
nodig. Sluit de spotjes aan op de bridge en bedien ze naar wens.

Licht en design van hoge kwaliteit
• Krachtige verlichting

Licht voor uw speciale momenten
• Ontspan, lees, concentreer u en word energieker met lichtinstellingen
• Dimmen zonder installatie
• Creëer de gewenste sfeer met warm wit tot Koel daglicht
• Intelligente bediening, thuis en onderweg
• Stel timers in voor uw gemak
• Regel het op uw eigen manier
• Vereist een bridge of schakelaar



 Krachtige verlichting
Licht van hoge kwaliteit met krachtige 
verlichting en voldoende wit licht voor elk 
moment en elke taak.

Licht voor uw dagelijkse activiteiten

Licht beïnvloedt ons humeur en ons gedrag. 
Philips Hue helpt u om van elk moment in uw 
dagritme een moment om van te genieten te 
maken. Sla uw ochtendkoffie over en begin de 
dag met koel, helder, wit daglicht dat uw 
lichaam en geest energieker maakt. Blijf 
gefocust dankzij nauwkeurig afgestemd, helder, 
wit licht. Of ga lekker zitten en ontspan met 
een zachte gloed van wit licht om de dag 
perfect te eindigen.

Dimmen zonder installatie

Ervaar gegarandeerd eenvoudig dimmen met 
Philips Hue. Niet te licht, niet te donker maar 
precies goed. Geen snoeren, elektricien of 
installatie vereist

Creëer de gewenste sfeer

Creëer de juiste sfeer voor elk moment en 
versier uw huis met warm tot koel wit licht. U 
kunt het hele jaar door van verschillende stijlen 
genieten. Kies voor het heldere witte licht van 
de eerste lentedagen, het warm witte licht van 
de zomerzon of voor koel daglicht in de 
winter. Verbinding met de Philips Hue-bridge is 
vereist voor deze functionaliteit.

Intelligente bediening, thuis en 
onderweg

Met de Philips Hue iOS- en Android-app kunt 
u uw verlichting op afstand bedienen waar u 
ook bent. Controleer of u bent vergeten uw 
lampen uit te schakelen voordat u van huis 
ging, en schakel ze in als u niet voor het donker 
thuis bent. Verbinding met de Philips Hue-
bridge is vereist voor deze functionaliteit.

Timers voor uw gemak

Met de schemafunctie van de Philips Hue-app 
kan Philips Hue het laten lijken alsof u thuis 
bent als u niet thuis bent. Stel de lampen in om 
in te schakelen op een vooraf ingestelde tijd, 
zodat de lichten aan zijn wanneer u thuiskomt. 
U kunt zelfs in kamers het licht op 
verschillende tijden laten inschakelen. En 
natuurlijk kunt u het licht 's avonds geleidelijk 
laten uitschakelen, zodat u zich geen zorgen 
hoeft te maken dat er nog lampen aan zijn. 
Verbinding met de Philips Hue-bridge is vereist 
voor deze functionaliteit.

Regel het op uw eigen manier

Verbind uw Philips Hue-lampen met de bridge 
en ontdek de eindeloze mogelijkheden. Bedien 
uw lampen vanaf uw smartphone of tablet via 
de Philips Hue-app of voeg schakelaars toe aan 
uw systeem om uw lampen in te schakelen. U 
kunt timers, meldingen, wekkers en nog veel 
meer instellen voor de volledige Philips Hue-
ervaring. Philips Hue werkt zelfs met Amazon 
Alexa, Apple Homekit en Google Home zodat 
u uw verlichting met uw stem kunt bedienen.
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Ontwerp en afwerking
• Materiaal: metaal
• Kleur: zwart

Extra onderdeel/accessoire 
meegeleverd
• Dimbaar met afstandsbediening
• Inclusief LED-lamp(en)
• Ideaal voor sfeercreatie
• Draaibare spot
• ZigBee Light Link
• 4 lichtinstellingen
• Uitbreidbaar met Philips Hue bridge

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 10,7 cm
• Lengte: 11 cm
• Breedte: 9,0 cm
• Nettogewicht: 0,385 kg

Technische specificaties
• Netspanning: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lamptechnologie: 230 V
• Aantal lampen: 1
• Fitting/voet: GU10
• Wattage meegeleverde lamp: 5,5W
• Maximaal wattage vervangende lamp: 50W
• Kleurtemperatuur: koel wit
• Lichthoek: 45°
• Armatuur dimbaar

• LED
• Geïntegreerde LED
• Energieklasse meegeleverde lichtbron: 

geïntegreerde LED + lamp uit klasse A
• Armatuur is compatibel met lamp(en) uit klasse: 

A+ t/m E
• Levensduur tot: 15.000 uur
• IP-code: IP20, bestand tegen voorwerpen groter 

dan 12,5 mm, niet bestand tegen water
• Beschermingsklasse: I - geaard
• Lichtbron equivalent aan traditionele lamp van: 

25 W
• Lumen meegeleverde lamp: 250 lm

Service
• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 14,1 cm
• Lengte: 17,5 cm
• Breedte: 13,1 cm
• Gewicht: 0,495 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/

slaapkamer
• Stijl: Modern
• Type: Spotlamp
•
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