
 

 

Philips Hue White and 
color ambiance
Play lichtbalk 
uitbreidingsset

Uitbreidingsset, 1 stuk
Ingebouwde LED
Wit
Slimme bediening met Hue 
bridge*
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ompact ontwerp
or een complete lichtbeleving

eng nog meer leven in huis met een extra Hue Play lichtbalk. Kies uit 16 miljoen kleuren 
 geniet van verschillende lichtscènes. Leg de lichtbalk op de vloer, zet hem op een kast 
bevestig hem aan de achterkant van de televisie om je muur met licht te kleuren.

Compact ontwerp voor een complete lichtbeleving
• Compact en veelzijdig: perfect voor in je woonkamer
• Wees creatief met 16 miljoen kleuren
• Perfecte achtergrondverlichting voor je tv
• Creëer je eigen sfeer met warmwit tot koel daglicht
• Synchroniseer met muziek, films en games
• Eén stopcontact, drie Hue Plays
• Bedien het op jouw manier

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



 Kleuren met licht

Speel met licht en kies uit 16 miljoen kleuren 
om de sfeer en het uiterlijk van je kamer aan te 
passen. Stel moeiteloos de gewenste scène in 
met één druk op de knop. Gebruik een 
favoriete foto en herleef dat speciale moment 
met gekleurde lichteffecten. Bewaar je 
favoriete lichtinstellingen en selecteer ze met 
één vingerbeweging, wanneer je maar wilt.

Compact en veelzijdig

Je kunt de Philips Hue Play altijd zo aanpassen 
dat hij perfect bij je interieur past. Je kunt de 
lichtbalk op een kast zetten om een prettige 
sfeer te creëren, aan de achterkant van de 
televisie bevestigen, of zelfs plat op de vloer 
leggen om je muren van de vloer tot aan het 
plafond met licht te kleuren. Plaats de Philips 
Hue Play waar je maar wilt en je zult zien dat 
hij perfect is voor elke woonkamer.

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 de lampen te activeren. Voor een 
complete Philips Hue-beleving kun je timers, 
waarschuwingen, alarmen enzovoort instellen. 
Philips Hue werkt ook met Amazon Alexa, 
Apple Homekit en Google Home, zodat je de 
lampen met je stem kunt bedienen.

Creëer je eigen 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. Voor deze functie is 
verbinding met de Philips Hue Bridge vereist.

Volledige controle met de Hue bridge

Verbind je Philips Hue lampen met de Bridge 
en ontgrendel de eindeloze mogelijkheden van 
het systeem.

Eén stopcontact, drie Hue Plays

Ben je op zoek naar een unieke lichtbeleving? 
Maar raak je vaak verdwaald in een kluwen van 
draden en heb je te weinig stopcontacten 
achter de televisie? In plaats van één kun je nu 
tot wel drie Hue Plays op hetzelfde 
stopcontact aansluiten, zodat er genoeg ruimte 
overblijft voor andere apparaten. Met elke 
extra Hue Play, wordt de lichtbeleving 
intenser. Kies zelf je kleurencombinaties en 
creëer je eigen sfeer. Weg met die snoeren en 
geniet van een magische ervaring.
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Kenmerken
Play lichtbalk uitbreidingsset
Uitbreidingsset, 1 stuk Ingebouwde LED, Wit, Slimme bediening met Hue bridge*
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design en afwerking
• Materiaal: kunststof
• Kleur: wit

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 3,6 cm
• Lengte: 25,3 cm
• Breedte: 4,4 cm

Technische specificaties
• Netspanning: Bereik 110 V - 240 V, 50-60 Hz
• Totaal lumen armatuur: 530 lm
• Dimbaar armatuur
• LED
• Levensduur tot: 25.000 uur

• IP-code: 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: 10,3 cm
• Lengte: 29,1 cm
• Breedte: 10,1 cm

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/

slaapkamer
• Stijl: Expressive
•
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