
PHILIPS
Hue White and Color
Ambiance
Sana wandlamp

Vast ingebouwde LED-
lamp
Directe bediening via
Bluetooth
Bediening met app of
stem*
Voeg Hue bridge toe
voor nog meer
mogelijkheden
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Makkelijke slimme
verlichting
De Philips Hue Sana witte wandlamp is voorzien van een snoer met

stekker en kan dus gebruikt worden overal waar een stopcontact in de

buurt is. Met het indirecte lichteffect van de ingebouwde white and color

ambiance LED-verlichting, in 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren,

creëer je gemakkelijk de perfecte sfeer. Dankzij het cirkelvormige ontwerp

wordt deze wandlamp een echte eyecatcher in elk interieur. Via de

Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet kun je de lamp

eenvoudig in- en uitschakelen, dimmen en van kleur veranderen.

Wanneer je de lamp verbindt met de Philips Hue bridge krijg je toegang

tot nog meer slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van

lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.



Makkelijke slimme verlichting

• Bedien tot wel 10 lampen met de Bluetooth-app

• Bedien lampen met je stem*

• Creëer een persoonlijke beleving met gekleurd slim licht

• Creëer de juiste sfeer met warm tot koelwit licht

• Creëer de perfecte lichtrecepten voor je dagelijkse activiteiten

• Ontgrendel alle mogelijkheden van slim licht met Hue bridge
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Kenmerken
Bedien tot wel 10 lampen met de
Bluetooth-app

Met de Hue Bluetooth-app kun je de
slimme Hue lampen in elke kamer van
je huis bedienen. Voeg tot wel 10
slimme lampen toe en bedien ze
allemaal door gewoon op een knop op
je mobiele apparaat te tikken.

Bedien lampen met je stem*

Bedien je lampen handsfree en gebruik
je stem in plaats van een mobiel
apparaat! Met eenvoudige
spraakopdrachten kun je meerdere
lampen of slechts één lamp in een
kamer bedienen. *Werkt met Alexa en
een compatibel Echo-apparaat.

Creëer een persoonlijke beleving met
gekleurd slim licht

Transformeer je huis met meer dan 16
miljoen kleuren en creëer onmiddellijk
de juiste sfeer voor elke gebeurtenis.
Met een tik op een knop verhoog je de
feeststemming op een feest, verander
je je woonkamer in een filmzaal, breng
je de inrichting van je huis tot leven
met kleuraccenten en nog veel meer.

Creëer de juiste sfeer met warm tot
koelwit licht

Deze lampen en armaturen bieden
verschillende tinten warm tot koelwit
licht. Omdat de lampen volledig
kunnen worden gedimd van zeer
helder tot subtiele nachtlampjes, kun je
de lampen instellen op de perfecte tint
en helderheid voor elke dagelijkse
activiteit.

Creëer de perfecte lichtrecepten voor
je dagelijkse activiteiten

Ervaar het gemak en de aangename
sfeer van vier standaardlichtrecepten,
speciaal voor je dagelijkse activiteiten:
Energie en Concentratie, Lezen en
Ontspannen. De twee scènes met
koele kleuren, Energie en Concentratie,
helpen je 's ochtends op weg en
houden je scherp. De warmere scènes
Lezen en Ontspannen zijn perfect voor
het lezen van een boek en om te
ontspannen na een drukke dag.

Ontgrendel alle mogelijkheden van
slim licht met Hue Bridge

Voeg een Hue bridge (afzonderlijk
verkrijgbaar) toe aan je slimme LED-
lampen en ervaar alle mogelijkheden
van Philips Hue. Met een Hue bridge
kun je tot maar liefst 50 lampen
toevoegen om in je hele huis het
perfecte licht in te stellen. Stel routines
in, bedien je lampen ook als je niet
thuis bent of voeg accessoires toe,
zoals bewegingssensoren en slimme
schakelaars.
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Specificaties
Design en afwerking

• Kleur: white

• Materiaal: aluminium

Diversen

• Speciaal ontworpen voor:
Woonkamer/slaapkamer,
Studeerkamer/thuiskantoor

• Stijl: Modern

• Type: Wandlamp

• EyeComfort: Nee

Opgenomen vermogen

• Energie-efficiëntielabel: Built in LED

Afmetingen en gewicht van product

• Hoogte: 25,5 cm

• Lengte: 25,5 cm

• Nettogewicht: 0,410 kg

• Breedte: 5,2 cm

Technische specificaties

• Levensduur tot: 25.000 hr

• Lichtbron gelijk aan traditionele lamp
van: 175 W

• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 1500 lm

• Lamptechnologie: LED, 24 V

• Lichtkleur: 2000-6500 K, Hue white
and color ambiance

• Netspanning: Bereik 100-240 V,
50-60 Hz

• Dimbare lamp: Ja

• LED: Ja

• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

• Aantal lampen: 1

• Wattage meegeleverde lamp: 20 W

• IP-classificatie: IP20, beschermd
tegen voorwerpen groter dan 12,5
mm, niet beschermd tegen water

• Beschermingsklasse: III - extra lage
veiligheidsspanning

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking

• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718696174548

• EAN/UPC - Case: 8727900775945

• Hoogte: 6,8 cm

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,753 kg

• Gewicht: 0,753 kg

• Nettogewicht: 0,410 kg

• SAP hoogte (per stuk): 68,000 mm

• SAP lengte (per stuk): 300,000 mm

• SAP breedte (per stuk): 307,000 mm

• Breedte: 30 cm

• Lengte: 30,7 cm
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