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Licht voor uw speciale momenten

Van zonsopkomst tot zonsondergang
Voeg een Philips Hue white ambiance kaarslamp toe aan jouw systeem en verrijk je 
interieur met verschillende tinten wit licht, van warm wit tot koel daglicht. Je kunt er 
energie door krijgen, kunt beter lezen en je kan je beter concentreren en ontspannen.

Licht voor uw speciale momenten
• 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

Eenvoudige bediening en gemak
• 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



 Wakker worden en gaan slapen

Philips Hue helpt u ontwaken zoals u dat wilt, 
zodat u uw dag met een fris gevoel begint. De 
helderheid van de lamp wordt geleidelijk 
sterker zodat het effect van zonsopgang wordt 
gecreëerd en u natuurlijker wakker wordt, in 
plaats van door het schelle geluid van een 
wekker. Begin uw dag goed. 's Avonds komt u 
met het ontspannende warm witte licht tot 
rust en maakt uw 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.

Intelligente bediening, thuis en 
onderweg

Met de Philips Hue iOS- en Android-app kunt 
u uw verlichting op afstand bedienen waar u 
ook bent. Controleer of u bent vergeten uw 
lampen uit te schakelen voordat u van huis 
ging, en schakel ze in als u niet voor het donker 
thuis bent.

Timers voor uw gemak

Met de schemafunctie van de Philips Hue-app 
kan Philips Hue het laten lijken alsof u thuis 
bent als u niet thuis bent. Stel de lampen in om 
in te schakelen op een vooraf ingestelde tijd, 
zodat de lichten aan zijn wanneer u thuiskomt. 
U kunt zelfs in kamers het licht op 
verschillende tijden laten inschakelen. En 
natuurlijk kunt u het licht 's avonds geleidelijk 
laten uitschakelen, zodat u zich geen zorgen 
hoeft te maken dat er nog lampen aan zijn.

Dimmen zonder installatie

Ervaar gegarandeerd eenvoudig dimmen met 
Philips Hue. Niet te licht, niet te donker maar 
precies goed. Geen snoeren, elektricien of 
installatie vereist
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De lamp
• Fitting: E14
• Vormfactor: B39
• Levensduur: 25.000 uur
• Kleurtemperatuur: 2200 - 6500 K
• Wattage: 6 W
• Ingangsspanning: 220 V - -240 V
• Lichtopbrengst: Alle tinten wit
• Software geschikt voor upgrades: bij verbinding 

met de Hue-bridge
• Hoogte: 39 mm
• Breedte: 117 mm
• Max. werkvermogen: 6 W
• Max. stand-byvermogen: 0,1 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
•
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