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reează lumină peste limitele imaginaţiei
nectat cu tine

ilips hue Beyond combină într-un singur dispozitiv iluminatul ambiental cu cel func?ional, 
 lumină albă caldă. Se poate conecta la reţeaua wireless de acasă oferindu-?i un control 
tal al iluminatului casei tale prin intermediul dispozitivul inteligent.

Conectivitate fără fir
• Control de pe dispozitive mobile cu iOS și Android
• Întotdeauna la curent
• Conectează până la 50 de becuri și lămpi hue

Combină iluminarea ambientală și iluminarea utilă
• Dublează experienţa hue
• Bucură-te de cea mai bună lumină funcţională pentru munca de birou
• Realizează o combinaţie nelimitată de culori potrivită pentru starea ta de spirit

Notificări luminoase ambientale delicate
• Primește notificări fără a fi deranjat

Experienţă care inspiră cu aplicaţia intuitivă hue
• Ușor de folosit cu aplicaţia hue intuitivă
• Programează luminile să se aprindă și să se stingă atunci când nu ești acasă
winner



 Control de pe dispozitive mobile

Trebuie doar să sincronizezi lămpile cu consola 
Philips hue și poţi controla wireless lumina de 
oriunde din casă. Indiferent că te afli în 
sufragerie, în bucătărie sau în dormitor, 
dispozitivul tău mobil te poate ajuta să 
controlezi orice lampă conectată la consolă.

Siguranţă și securitate la tine acasă

Dă impresia că ești acasă atunci când, de fapt, 
nu ești. Programează alarme sau folosește 
cronometre pentru a aprinde sau a stinge 
luminile la ore fixe sau aleatorii. Cu acces 
online, poţi controla sistemul de iluminat din 
casă direct prin aplicaţia de pe dispozitivul 
mobil. Activează împrejmuirea digitală din 
aplicaţie și lămpile tale se aprind sau se sting 
automat atunci când intri sau să ieși din casă. 
Confortabil și liniștitor - oriunde te-ai afla.

Posibilitate de upgrade

Philips hue se bazează pe ZigBee, o tehnologie 
cu putere redusă, sigură și fiabilă pentru a-ţi 
controla luminile. Caracteristici și îmbunătăţiri 
noi sunt adăugate continuu la sistem. 
Actualizările software și firmware sunt 

efectuate wireless și fără egal direct pe 
produsul tău hue.

Extinde-ţi ecosistemul hue

Poţi conecta până la 50 de becuri sau lămpi la 
consola Philips hue. Începe pur și simplu cu 
oricare dintre kiturile de bază disponibile și 
adaugă produse Philips hue. Apoi poţi controla 
luminile prin simpla glisare cu degetul, utilizând 
aplicaţia intuitivă Philips hue pentru dispozitive 
inteligente cu iOS și Android.

Dublează experienţa hue

Citește și lucrează în armonie cu starea ta de 
spirit, indiferent că te simţi relaxat, înviorat sau 
sociabil – totul prin puterea luminii. Hue 
Beyond are două surse de lumină 
independente – una ascendentă și una 
descendentă – astfel încât să poţi crea o 
combinaţie nelimitată de culori care se 
potrivește cu starea ta de spirit și să poţi seta 
lumină funcţională pentru munca de birou, 
ambele în același timp.

Bucură-te de cea mai bună lumină 
funcţională

Bucură-te de cea mai bună lumină funcţională 
indiferent ce faci. Citește, scrie sau lucrează cu 
un LED de calitate superioară.

Realizează o combinaţie nelimitată de 
culori

Alege o culoare sau combină mai multe – 
datorită celor două surse de lumină separate – 
pentru a crea atmosfera perfectă pentru starea 
ta de spirit, indiferent că vrei să te relaxezi, să 
te înviorezi sau să te documentezi.

Primește notificări plăcute

Poţi seta această lampă Philips hue să te anunţe 
discret atunci când ai mesaje, actualizări pe 
reţele de socializare și alte comunicări primite 
prin intermediul dispozitivului mobil, cu un 
simplu impuls luminos. Discrete pentru a nu te 
deranja, dar ușor de observat pentru a te 
anunţa, notificările cu lampă ambientală hue 
reprezintă un mod plăcut de a ţine evidenţa 
mesajelor primite și a actualizărilor.
7120231PH

Repere
Beyond
Lampă de masă



Data apariţiei 2017-04-17

Versiune: 3.0.1

12 NC: 9150 045 05501
EAN: 87 18696 12188 7

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Philips Lighting Holding 
B.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Design și finisaj
• Material: metalic, sticlă
• Culoare: alb

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Putere reglabilă
• Comutator pornit/oprit pe articol
• Cu schimbarea culorii (PowerLED)
• Adaptată perfect pentru crearea unei ambianţe
• ZigBee Light Link
• Efect de lumină difuză

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 40,4 cm
• Lungime: 40,4 cm
• Lăţime: 29 cm
• Greutate netă: 2,670 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V, 

50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: LED, 230 V
• Număr de becuri: 2
• Putere bec inclusă: 4,5 W

• Culoare lumină: alb cald
• Unghi fascicul: 120°
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
• LED
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 

mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă
• Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradiţional 

de: 28 W

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 28 cm
• Lungime: 42,8 cm
• Lăţime: 33,8 cm
• Greutate: 3,850 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor, Birou de acasă
• Stil: Modern
• Tip: Lampă de masă
•
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