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Onbegrensde mogelijkheden

voor een geweldige ervaring
Plaats een Philips Hue white and color ambiance kaarslamp in jouw Philips Hue systeem 
en geniet van hoogwaardig wit en gekleurd licht dat je onbegrensde mogelijkheden biedt.

Onbegrensde mogelijkheden
• Wees creatief met 16 miljoen kleuren
• Synchroniseer verlichting met muziek en films
• Verlicht uw games
• Op natuurlijke wijze wakker worden en gaan slapen
• Creëer de gewenste sfeer met warm wit tot Koel daglicht
• Ontspan, lees, concentreer u en word energieker met lichtinstellingen
• Intelligente bediening, thuis en onderweg
• Stel timers in voor uw gemak
• Dimmen zonder installatie
• Regel het op uw eigen manier
• Vereist een Philips Hue-bridge
• Draadloos bedienbare LED-lamp
• Alleen dimbaar met Philip Hue-compatibele apparaten



 Wees creatief met kleuren

Speel met licht en kies uit 16 miljoen kleuren 
om de look en sfeer van de kamer direct te 
veranderen. Creër jouw eigen sfeer 
moeiteloos met één druk op de knop. Gebruik 
een favoriete foto en beleef dat speciale 
moment opnieuw met lichtspetters. Sla jouw 
favoriete lichtinstellingen op en gebruik ze 
wanneer je maar wilt.

Synchroniseer met muziek en films

Vergroot je TV-ervaring naar de gehele kamer 
of synchroniseer de verlichting met je favoriete 
muziek en zie hoe het licht reageert op het 
ritme. Download apps die compatibel zijn met 
Hue en ontdek de leuke dingen die je kunt 
doen met Philips Hue.

Verlicht je games

Til je game ervaring naar een hoger niveau. 
Download apps die compatibel zijn met Hue en 
ontdek de verrassende dingen die je kunt doen 
met Philips Hue.

Wakker worden en gaan slapen

Philips Hue helpt je ontwaken zoals jij dat wilt, 
zodat jij jouw dag met een fris gevoel begint. 
De helderheid van de lamp wordt geleidelijk 
sterker zodat het effect van zonsopgang wordt 
gecreëerd en je natuurlijker wakker wordt, in 
plaats van door het schelle geluid van een 
wekker. Begin je dag goed. 's Avonds kom je 
met het ontspannende warm witte licht tot 
rust en maakt je lichaam zich gereed voor een 
goede nachtrust.

Creëer de gewenste sfeer

Creëer de juiste sfeer voor elk moment en 
versier uw huis met warm tot koud wit licht. U 
kunt het hele jaar door van verschillende stijlen 
genieten. Kies voor het heldere witte licht van 
de eerste lentedagen, het warm witte licht van 
de zomerzon of voor koel daglicht in de 
winter.

Licht voor uw dagelijkse activiteiten

Licht beïnvloedt ons humeur en ons gedrag. 
Philips Hue helpt u om van elk moment in uw 
dagritme een moment om van te genieten te 
maken. Sla uw ochtendkoffie over en begin de 
dag met koel, helder, wit daglicht dat uw 
lichaam en geest energieker maakt. Blijf 
gefocust dankzij nauwkeurig afgestemd, helder, 
wit licht. Of ga lekker zitten en ontspan met 
een zachte gloed van wit licht om de dag 
perfect te eindigen.
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De lamp
• Fitting: E14
• Vormfactor: B39
• Levensduur: 25.000 uur
• Kleurtemperatuur: 2200 - 6500 K
• Wattage: 6,5 W
• Ingangsspanning: 220 V - -240 V
• Lichtopbrengst: 16 miljoen kleuren
• Starten: Direct 100% lichtsterkte
• Hoogte: 39 mm
• Breedte: 117 mm
• Max. werkvermogen: 6,5 W

Inhoud van de doos
• Brug: Nee
• Ethernetkabel: Nee
• Stroomadapter: Nee
• Hue lampen: 2
• Hue-dimmer: Nee
• Hue tap-schakelaar: Nee

Milieu
• Operationele vochtigheid: 5% < H < 95% (niet-

condenserend)

Garantie
• 2 jaar
•

8718696695241

Specificaties
White and color ambiance Losse kaarslamp E14 duopak
Set van 2 E14

http://www.philips.com

