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Onbegrensde mogelijkheden
Direct aan u gelinkt
Plaats een Philips hue white and color ambiance-lamp in uw Philips hue-systeem en geniet 
van hoogwaardig wit en gekleurd licht. Koppel hem aan de Philips hue-bridge en bedien 
hem met uw smart device.

Voor uw fantasie
• Speel met licht en kies uit 16 miljoen kleuren
• Synchroniseer uw Philips hue-lampen met films en muziek

Voor uw moment
• Van warm wit tot koel helder daglicht
• Meer energie en concentratie of beter lezen en ontspannen met licht
• Geleidelijk wakker worden met uw eigen zonsopgang

Voor uw gemoedsrust
• Bedien uw lichten overal
• Lichtschema's instellen voor eenvoudige domotica
• Uw verlichting bedienen, op uw manier

Eenvoudig, betrouwbaar en toekomstbestendig systeem
• Verbind tot wel 50 Philips hue-lampen
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Kenmerken
Wit en gekleurd licht
Losse lamp E27

 Schilderen met licht

Speel met licht en kies uit 16 miljoen kleuren in 
de hue-app om de verlichting af te stemmen op 
uw stemming. Gebruik een favoriete foto en 
beleef dat speciale moment opnieuw met 
lichtspetters. Sla uw favoriete lichtinstellingen 
op en gebruik ze wanneer u maar wilt.

Synchroniseer licht met muziek en films

Vergroot uw TV-ervaring naar de hele kamer 
of til uw game-ervaring naar een hoger niveau. 
Download een app van derden en ontdek de 
verrassende dingen die u kunt doen met Philips 
hue. Of synchroniseer de verlichting met uw 
favoriete muziek en geniet ten volste van de 
beat. Maak van elke kamer een dansvloer en zie 
hoe het licht reageert op de muziek. Download 
een van de apps van derden en laat het feest 
beginnen met Philips hue.

Creëer de gewenste sfeer

Bepaal de juiste sfeer voor elk moment met 
schitterend, natuurlijk wit licht. Stel met de app 
de wittinten in, van koel stimulerend daglicht 
tot ontspannend, warm wit licht. Bepaal zelf de 
lichtsfeer in huis. Niet te licht. Niet te donker. 
Precies goed.

Licht voor uw welzijn

Licht beïnvloedt ons humeur, ons gedrag, onze 
concentratie en ons ritme. Met de app stelt u 
het optimale licht voor de gelegenheid in. 
Philips hue helpt u meer energie te krijgen, te 
concentreren, te lezen en te ontspannen. Maak 
van elk moment in uw dagritme een moment 
om van te genieten. Voel het verschil. Voel u 
beter.

Natuurlijk wakker worden

Maak uw slaapritme gemakkelijker en wordt 
geleidelijk wakker voor een frisse start van elke 
dag. Philips hue helpt u op een leuke manier 
wakker te worden. Door het geleidelijk 
toenemende licht krijgt u het gevoel dat u op 
een natuurlijke manier wakker wordt met 
zonlicht, in plaats van uit uw slaap gerukt te 
worden door een wekker.

Weg-van-thuis bediening

U kunt uw verlichting op afstand bedienen 
waar u ook bent. Controleer of u bent 
vergeten uw lampen uit te schakelen voordat u 
thuis wegging, en schakel ze alvast in als u laat 
moet werken. Met geofencing-technologie 
kunt u uw lampen al inschakelen voordat u 
thuiskomt en automatisch laten uitschakelen 
wanneer u weggaat. Het draait er allemaal om 
uw leven makkelijker te maken en u op een 
slimme en handige manier gemoedsrust te 
geven.
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Specificaties
Wit en gekleurd licht
Losse lamp E27

De lamp
• Fitting: E27-schroeffitting
• Vormfactor: A60
• Levensduur: 25.000 uur
• Wattage: 9 W
• Lichtopbrengst: 16 miljoen kleuren, Functioneel 

wit licht, Alle tinten wit, Van warme tot koele witte 
kleur, Alleen dimbaar via smart device, Lichthoek - 
160° +- 20°

• Lichtsterkte in lumen: 342 lm bij 2000 K, 570 lm bij 
3000 K, 806 lm bij 4000 K, 550 lm bij 6500 K, 80 
Im/W rendement bij 4000 K, >80 CRI van 2000 – 
4000 K

• Software geschikt voor upgrades

• Starten: Direct 100% lichtsterkte
• Hoogte: 110 mm
• Breedte: 62 mm

Inhoud van de doos
• hue-lampen: 1

Milieu
• Operationele vochtigheid: 0% < H < 80% (niet-

condenserend)
• Operationele temperatuur: 0 °C - 40 °C

Garantie
• 2 jaar
•

http://www.philips.com

