
PHILIPS
Hue white ambiance
2-pack GU10

Warm tot koelwit licht
Directe bediening via
Bluetooth
Bediening met app of
stem*
Voeg Hue Bridge toe
voor nog meer
mogelijkheden

8718699629298

Makkelijke slimme
verlichting
Verlicht je woning met warmwit tot koel daglicht met deze twee Philips

Hue white ambiance LED-spots met GU10-fitting. Je hebt altijd het juiste

licht dankzij de 50.000 wittinten, die je helpen ontspannen,

concentreren, lezen of energie opdoen. Bedien de slimme spots direct via

Bluetooth of maak verbinding met een Hue bridge voor toegang tot alle

beschikbare 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 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

8718699629298



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 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. Maak timers
en routines, gebruik je lichten om
wakker te worden en bij het
slapengaan. Bedien je lampen ook als
je niet thuis bent of voeg accessoires
toe, zoals bewegingssensoren en
slimme schakelaars.

8718699629298



Specificaties
Milieu-

• Vochtigheid wanneer in werking:
5%<H<95% (niet-condenserend)

• Temperatuur wanneer in werking: -20
°C t/m 45 °C

Garantie

• 2 jaar: Ja

De lamp

• Kleurtemperatuur: 2200-6500K

• Diameter: 50 mm

• Energielabel: A+

• Fitting: GU10

• Hoogte: 58 mm

• Ingangsspanning: 220V-240V

• Levensduur: 15.000 hr

• Lichtstroom: Warm wit tot koel
daglicht, Alleen dimbaar via
smartphone of tablet, >>80 CRI

• Max. werkvermogen: 5 W

• Max. stand-byvermogen: 0.5 W

• Aantal schakelcycli: 15.000

• Software geschikt voor upgrades: Ja

• Starten: Direct 100% lichtsterkte

• Vermogensequivalent: 50 W

Inhoud van de doos

• Hue lampen: 2

Wat wordt ondersteund

• Philips Hue App: IOS 11 and later,
Android 7.0 and later

• Voice assistants: Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple HomeKit (Via
Hue Bridge), Microsoft Cortana (Via
Hue Bridge)

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking

• EAN/UPC - Case: 8718699629304

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,000 kg

• Nettogewicht (per stuk): 0,048 kg

• SAP lengte (per stuk): 0,000

• SAP breedte (per stuk): 0,000

• SAP EAN/UPC - Set: 8718699629298
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