
 

 

Philips Hue White and 
color ambiance
Signe tafellamp

Ingebouwde LED
Aluminium
Slimme bediening met Hue 
bridge*

40801/48/P7
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ze stijlvolle Philips Hue Signe tafellamp is een combinatie van gezellige sfeerverlichting 
 warmwitte werkverlichting. Verbind de lamp met je draadloze thuisnetwerk voor 
ecte en volledige controle over je verlichting in huis vanaf je slimme apparaat.

Onbegrensde mogelijkheden
• Creëer je eigen sfeer met warmwit tot koel daglicht
• Synchroniseer lampen met muziek en films
• Bedien het op jouw manier
• Dimmen zonder installatie
• Philips Hue bridge vereist

Volledige controle vanaf smartphone of tablet met de Hue bridge
• Volledige controle vanaf smartphone of tablet met de Hue bridge



 Dimmen zonder installatie

Ervaar het gegarandeerd soepel dimmen met Philips 
Hue. Niet te licht. Niet te donker. Precies goed. 
Zonder kabels, een elektricien of installatiewerk

Creëer de gewenste sfeer

Schep voor elk moment de juiste sfeer en decoreer 
je woning met warm tot koelwit licht. Profiteer het 
hele jaar door van verschillende stijlen, met 
helderwit licht dat doet denken aan een frisse 
lentebries, het warmwitte licht van de zomerzon of 
ijskoud winters daglicht.

Bedien het op jouw manier

Verbind je Philips Hue lampen met de bridge en 
ontdek de eindeloze mogelijkheden. Bedien de 
lampen vanaf je smartphone of tablet via de Philips 
Hue app, of voeg schakelaars toe aan je systeem om 
je lampen te activeren. Voor een complete beleving 
van Philips Hue kun je timers, waarschuwingen, 
alarmen en nog veel meer instellen. Philips Hue 

werkt ook met Amazon Alexa, Apple Homekit en 
Google Home, zodat je de lampen met je stem kunt 
bedienen.

Synchroniseer met muziek en films

Breid je beleving van TV kijken uit naar de hele 
kamer of synchroniseer licht met je favoriete muziek 
en zie hoe het licht reageert op het ritme. Download 
apps van derden en ontdek de verbazingwekkende 
dingen die je kunt doen met Philips Hue.

Philips Hue bridge vereist

Verbind je Philips Hue-lampen met de bridge om ze 
te kunnen bedienen via de Philips Hue app op je 
smartphone of tablet.

Volledige controle met de Hue bridge

Verbind je Philips Hue lampen met de bridge en 
ontgrendel de eindeloze mogelijkheden van het 
systeem.
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Specificaties
design en afwerking
• Materiaal: aluminium
• Kleur: aluminium

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 62,8 cm
• Lengte: 7,7 cm
• Breedte: 6,5 cm
• Nettogewicht: 0,608 kg

Technische specificaties
• Netspanning: Bereik 100 V - 240 V, 50-60 Hz
• Aantal lampen: 1
• Vermogen meegeleverde lamp: 14 W
• Totaal lumen armatuur: 1000 lm
• Dimbaar armatuur
• LED
• Levensduur tot: 25.000 uur
• IP-classificatie: IP20, bestand tegen voorwerpen 

groter dan 12,5 mm, niet bestand tegen water
• Beschermingsklasse: III - veilig, extra laag voltage

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 71,5 cm
• Lengte: 9,1 cm
• Breedte: 8,6 cm
• Gewicht: 1,156 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/

slaapkamer
• Stijl: Modern
• Type: Tafellamp
•
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