
PHILIPS
Hue White Ambiance
Starterkit E27

Warm tot koelwit licht
Inclusief Hue bridge
Bediening met app of
stem*
Inclusief Hue bridge

8718699673345

Makkelijke slimme
verlichting
Vind het juiste licht voor je dagelijkse activiteiten met de Philips Hue

starterkit. Deze kit bestaat uit drie slimme white ambiance LED-lampen

met E27-fitting, een Hue bridge en een dimmer switch. Deze laatste is

een draadloze schakelaar waarmee je de lampen kunt in- en

uitschakelen, dimmen en kiezen tussen diverse voorgeprogrammeerde

lichtrecepten. Via de Bluetooth app kan je tot wel 50.000 wittinten kiezen

en je verlichting zo instellen voor extra focus of energie of een

ontspannen avond. Met de bijgeleverde Hue bridge heb je toegang tot

alle uitgebreide verlichtingsfuncties, zoals draadloos dimmen, routines en

timers. Draai gewoon de Hue lampen in je bestaande verlichting en

ontdek de vele mogelijkheden in de Philips Hue app!



Onbegrensde mogelijkheden

• Bedien je lampen met je stem

• Altijd de juiste sfeer met slimme verlichting, van warm tot koel wit

• Slimme lichtbediening voor als je niet thuis bent

• Voor elke dagelijkse activiteit de juiste slimme verlichting

• Slimme domoticahub: Hue Bridge

8718699673345



Kenmerken
Bedien je lampen met je stem

Philips Hue werkt met Amazon Alexa,
Apple HomeKit en Google Home,
onder besturing van de Google
Assistent, 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.

Altijd de juiste sfeer

Kies uit meer dan 50.000 tinten, van
warm- tot koelwit licht, om de juiste
sfeer te vinden voor je werk of
ontspanning, ongeacht het tijdstip.
Begin je dag goed met koel,
vitaliserend helder wit licht of geniet
van een rustige avond met warme
wittinten.

Bedien je lampen ook als je niet thuis
bent

Met de Philips Hue app kun je je
lampen volledig bedienen, ook als je
niet thuis bent. Met één klik in de Hue
app schakel je jouw lampen uit of in en
zorg je er zo voor dat je huis altijd
verlicht is zoals jij dat wilt.

Slimme verlichting voor je dagelijkse
activiteiten

Ervaar het gemak van vier
standaardlichtscènes, speciaal voor je
dagelijkse activiteiten. Twee scènes
met koele kleuren, Energie en
Concentratie, helpen je 's ochtends op
weg en houden je hoofd scherp. De
warmere scènes Lezen en Ontspannen
zijn perfect voor het lezen van een
boek en om je te ontspannen.

De Hue Bridge

De Hue Bridge is een essentieel
onderdeel van elk persoonlijk Philips
Hue slim verlichtingssysteem. Het is het
hart van het systeem en communiceert
met zowel je slimme lampen als de
Hue app, zodat alles goed samenwerkt.
En dankzij de Hue Bridge kun je ook
gebruikmaken van slimme
domoticafuncties zoals het instellen
van routines en timers.
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Specificaties
Afmetingen & gewicht

• EAN/UPC - Case: 8718699673352

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

• Nettogewicht (per stuk): 0,185 kg

• SAP lengte (per stuk): 0,000

• SAP breedte (per stuk): 0,000

• SAP EAN/UPC - Set: 8718699673345
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