
PHILIPS
Hue White Ambiance
Adore verlichte
badkamerspiegel

Inclusief dimmer switch
Vast ingebouwde LED-
lamp
Wit
Slimme bediening met
Hue bridge*
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Licht voor elk moment
Deze smalle Philips Hue Adore white ambiance wandlamp past perfect in

elke badkamer. Via de bijgeleverde draadloze dimmer switch schakel je

eenvoudig van warm tot koelwit LED-licht. Stel het licht in zoals jij het wilt

of kies een van de vooraf ingestelde lichtrecepten 'Energie',

'Concentreren', 'Lezen' of 'Ontspannen', zo heb je altijd de perfecte

verlichting voor wat je aan het doen bent. Koelwit licht, wanneer je

precies moet werken, zoals tijdens het scheren of aanbrengen van make-

up. Of verander met warmwit licht je badkamer in een wellness wanneer

je wilt ontspannen na een drukke dag. Plaats de waterbestendige

spiegellamp horizontaal boven je spiegel of voorzie er twee verticaal aan

elke zijde en sla twee vliegen in een klap met functionele en sfeervolle

verlichting.



Onbegrensde mogelijkheden

• Waterbestendige slimme lamp voor badkamers

• Draadloze bediening inclusief dimmer switch

• Voor elke dagelijkse activiteit de juiste slimme verlichting

Volledige bediening via smartphone of tablet met de Hue Bridge

• Volledige bediening via smartphone of tablet met de Hue Bridge
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Kenmerken
Waterbestendig voor badkamers

De slimme badkamerlampen uit de
Philips Hue Adore serie zijn grondig
getest om te garanderen dat ze
waterbestendig zijn, wat ze ideaal
maakt voor vochtige omgevingen. Alle
Adore badkamerlampen voldoen aan
de IP44-standaard.

Draadloze bediening

Met de wireless dimmer switch, die
werkt op batterijen, kun je tot wel tien
slimme lampen tegelijk bedienen. Zo
kun je het dimniveau van je verlichting
instellen of een van de vier
standaardlichtrecepten selecteren. Je
kunt de dimmer switch ook van de
wandhouder halen en als
afstandsbediening gebruiken.

Geniet van de juiste slimme verlichting

Maximaliseer het effect van je
dagelijkse routine met instelbaar licht.
Met een druk op de knop pas je het
licht aan de verschillende vereisten en
stemmingen in de badkamer aan. Word
's ochtends goed wakker met
verfrissend koel daglicht, voer taken
nauwkeurig uit met helder licht, ga in
bad met het perfecte leeslicht of geniet
van tijd voor jezelf met ontspannend
warmwit licht.

Volledige bediening met de Hue
Bridge

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

Specificaties
Design en afwerking

• Kleur: white

• Materiaal: kunststof

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd

• Dimbaar met Hue app en dimmer: Ja

• Hue dimmer: Ja

Diversen

• Speciaal ontworpen voor: Badkamer

• Stijl: Functioneel

• Type: Wandlamp

• EyeComfort: Ja

Opgenomen vermogen

• Energie-efficiëntielabel: Built in LED
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Afmetingen en gewicht van product

• Hoogte: 4,3 cm

• Lengte: 42,4 cm

• Nettogewicht: 0,590 kg

• Breedte: 11,6 cm

Technische specificaties

• Levensduur tot: 20.000 hr

• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 1050 lm

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

• Dimbare lamp: Ja

• LED: Ja

• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

• Aantal lampen: 1

• Wattage meegeleverde lamp: 13 W

• Maximaal vermogen vervangende
lamp: 13 W

• IP-classificatie: IP44, beschermd
tegen voorwerpen groter dan 1 mm,
beschermd tegen waterspatten

• Beschermingsklasse: II - dubbel
geïsoleerd

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking

• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718696170823

• EAN/UPC - Case: 8718696238639

• Hoogte: 9,3 cm

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,906 kg

• Gewicht: 0,906 kg

• Nettogewicht: 0,590 kg

• SAP hoogte (per stuk): 93,000 mm

• SAP lengte (per stuk): 163,000 mm

• SAP breedte (per stuk): 483,000 mm

• Breedte: 16,3 cm

• Lengte: 48,3 cm
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