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Persoonlijke draadloze 

verlichting
Ga aan de slag met Philips Hue en bedien je lampen vanaf je smartphone of tablet, of zelfs 
met je stem. De Philips Hue Bridge is het hart van het systeem. Hij ontgrendelt de 
eindeloze mogelijkheden via de Philips Hue App.

Gemakkelijke bediening
• Het hart van je Philips Hue-systeem
• Voeg tot wel 50 Philips Hue-lampen toe
• Uitbreidbaar met Philips Hue-accessoires
• Slimme bediening, thuis en als je weg bent
• Bedien je lampen met je stem
• ZigBee-technologie



 Het hart van je systeem

De Philips Hue Bridge is alles wat je nodig hebt 
om je persoonlijke Philips Hue-systeem op te 
zetten. Die vormt in feite de hersenen voor de 
operatie die jou in staat stelt al je Philips Hue-
producten te bedienen via de Philips Hue App. 
Heb je eenmaal de Philips Hue Bridge 
geïnstalleerd en de Philips Hue App 
gedownload naar je smartphone of tablet, dan 
kun je je verbeelding de vrije hand laten en je 
eigen systeem opbouwen

Voeg tot 50 Hue-lampen toe

Selecteer de Philips Hue-lampen die je wilt en 
verbind ze met jouw Philips Hue Bridge. De 
Bridge is krachtig genoeg om tot 50 lampen te 
kunnen bedienen, dus je kunt je hele woning 
uitrusten met Hue

Breid uit met Hue-accessoires

In het Philips Hue-systeem kun je ook tot 12 
accessoires aansluiten om je ervaringen met 
connected verlichting nog meer te versterken

Slimme bediening, thuis en als je weg 
bent

Met de apps voor Philips Hue op iOS en 
Android kun je je lampen op afstand bedienen 
van waar je ook bent. Controleer of je de 
lampen wel hebt uitgedaan voordat je van huis 
vertrok of schakel ze in als je moet 
overwerken.

Bedien je lampen met je stem

Philips Hue werkt met Amazon Alexa, Apple 
HomeKit en Google Home, onder besturing 
van de Google Assistant, zodat je je lampen 
ook met je stem kunt bedienen. Schakel je 
lampen in en uit. Dim ze naar de gewenste 
helderheid voor een perfecte sfeer. Je kunt 
zelfs vooraf ingestelde scènes oproepen, 
kleuren aanpassen en nog veel meer, alles 
zonder ook maar een vinger te bewegen.

ZigBee-technologie

Philips Hue is gebaseerd op ZigBee, een 
betrouwbare technologie met laag vermogen 
voor het bedienen van je lampen. Er worden 
voortdurend nieuwe functies en verbeteringen 
toegevoegd aan het systeem. Updates voor 
zowel software als firmware worden draadloos 
en naadloos uitgevoerd, direct op je Philips 
Hue-product
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De bridge
• Diameter: 88 mm
• Hoogte: 26 mm
• Frequentieband: 2400-2483,5 MHz
• Max. aantal accessoires: 10
• Max. aantal lampen: 50
• Montageopties: Desktop, Muur
• Stroomadapter: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz, 

Uitgangsvermogen: 5 V DC 600 mA, Stand-
byvermogen: max. 0,1 W

• Energieverbruik: Max. 250 mA

Inhoud van de doos
• Brug: 1
• Ethernetkabel: 1
• Stroomadapter: 1

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

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

Garantie
• 2 jaar

Wat wordt ondersteund
• iOS: 8 of hoger
• HomeKit-compatibel: iOS 9 of hoger
• iPad: 2e, 3e en 4e generatie
• iPad Air: 1, 2
• iPad mini: 1, 2, 3
• iPhone: 4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus
• iPod touch: 5e generatie

Ook getest op
• Android: 2.3 of hoger
• Google Nexus: 5, 7
• HTC: One
• Motorola Nexus: 6
• Opmerking: Note, Note 2, Note 3, Note 4
• OnePlus: One
• Samsung Galaxy: S2, S3, S4, S5
• Sony: Xperia Z3
•
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