
 

 

Philips Hue White 
ambiance
Adore verlichte spiegel 
voor in de badkamer

Inclusief dimmer switch
Ingebouwde LED
Wit
Slimme bediening met Hue 
Bridge*
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n zonsopkomst tot zonsondergang
t de Philips Hue White ambiance Adore verlichte spiegel geniet je van een mooi 

hteffect dat ongewenste schaduwen voorkomt. Gebruik de dimmer om gemakkelijk het 
ste licht in te stellen om energieker te worden, te focussen, te lezen en te ontspannen.

Licht en ontwerp van hoge kwaliteit
• IP44, perfect geschikt voor je badkamer

Licht voor jouw speciale momenten
• Energie opdoen
• Voor concentratie
• Lezen
• Ontspannen
• Gemakkelijke draadloze bediening met de dimmer switch

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



 IP44 - badkamerveilig

Deze Philips-badkamerlamp is speciaal voor 
vochtige omgevingen ontworpen en is 
uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het 
IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: 
het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau 
tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de 
vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 
ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor 
gebruik in de badkamer.

Lezen

Gebruik je tijd in bad om je favoriete tijdschrift 
te lezen. Stel het juiste witte licht in om perfect 
te lezen.

Energie opdoen

Sla die ochtendkoffie maar over en begin 
opgewekt aan je dag met koel, helderwit 
daglicht, de perfecte energieboost voor 
lichaam en geest. Ideaal voor die momenten 
dat je een extra stimulans nodig hebt bij je 
ochtenddouche.

Ontspannen

Dompel jezelf onder in het schuim van je bad 
en ga liggen onder de zachte gloed van wit licht. 
Ontspannend wit licht helpt je 's avonds te 
relaxen en 's nachts beter te slapen.

Eenvoudige draadloze bediening

Met de gebruiksklare draadloze Philips Hue 
dimmer kun je het licht van je lampen dimmen 
en versterken zonder een bekabelde installatie.

Voor concentratie

Vroege ochtenduren vragen om precisie en 
concentratie. Met nauwkeurig afgestemd 
helderwit licht kun je gemakkelijk je 
ochtendlijke routine doorlopen, ongeacht of 
dat het perfect aanbrengen van make-up is of 
het netjes scheren van je baard.

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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Kenmerken
Adore verlichte spiegel voor in de badkamer
Inclusief dimmer switch Ingebouwde LED, Wit, Slimme bediening met Hue Bridge*
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Design en afwerking
• Materiaal: metaal
• Kleur: wit

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 5,1 cm
• Lengte: 56 cm
• Breedte: 56 cm
• Nettogewicht: 5440 kg

Technische specificaties
• Netspanning: Bereik 100 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lamptechnologie: Led, 24 V
• Aantal lampen: 1
• Vermogen meegeleverde lamp: 40 W
• Maximaal vermogen vervangende lamp: 40 W
• Lichtkleur: koel wit
• Totaal lumen armatuur: 2400 lm
• Armatuur dimbaar
• Led

• Levensduur tot: 30.000 uur
• IP-classificatie: IP44, bescherming tegen 

voorwerpen groter dan 1 mm, bestand tegen 
spatten

• Beschermingsklasse: II - dubbel geïsoleerd
• Lichtbron equivalent aan traditionele lamp van: 

204 W

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 63 cm
• Lengte: 62,3 cm
• Breedte: 17 cm
• Gewicht: 7,500 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Badkamer
• Stijl: Modern
• Type: Wandlamp
•
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Specificaties
Adore verlichte spiegel voor in de badkamer
Inclusief dimmer switch Ingebouwde LED, Wit, Slimme bediening met Hue Bridge*
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