
 

 

Philips Hue White and 
color ambiance
Kit de bază E27

3 x becuri E27
Consolă inclusă
Întrerupător cu variator inclus
Lumină albă ?i colorată
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Posibilită?i nelimitate

pentru experien?e extraordinare
Philips Hue de ambian?ă albă ?i color con?ine 3 becuri, o consolă ?i un întrerupător. Î?i 
poate transforma iluminatul într-o experien?ă extraordinară cu ajutorul luminii albe ?i 
colorate. Sincronizează lumina cu muzica, televizorul ?i jocurile pentru efecte captivante.

Posibilită?i nelimitate
• Fii creativ cu 16 milioane de culori
• Sincroniza?i luminile cu muzica ?i filmele
• Luminează-?i jocurile

Luminează-?i momentele
• Treze?te-te ?i mergi la culcare în mod natural
• Creează ambian?a dorită, de la lumină albă caldă la lumină naturală rece
• Relaxează-te, cite?te, concentrează-te ?i umple-te de energie cu re?etele de lumină

Control ?i confort facile
• Control inteligent, atât acasă, cât ?i de la distan?ă
• Seta?i temporizatoarele pentru confortul dvs.
• Reglare fără instalare
• Controla?i lumina a?a cum dori?i
• Control prin intermediul variatorului wireless Philips Hue inclus



 Fii creativ cu culorile

Joacă-te cu lumina ?i alege din 16 milioane de 
culori pentru a schimba instantaneu aspectul ?i 
atmosfera camerei. Setează scenele fără efort 
cu o simplă atingere a unui buton. Folose?te o 
fotografie preferată ?i retrăie?te acel moment 
special cu o explozie de lumină. Salvează-?i 
setările de iluminat preferate ?i aminte?te-?i de 
ele oricând dore?ti, printr-o singură atingere.

Sincroniza?i cu muzica ?i filmele

Extinde?i experien?a din fa?a televizorului în 
toata camera sau sincroniza?i lumina cu muzica 
preferată ?i vede?i cum reac?ionează lumina la 
ritmul muzicii. Descărca?i aplica?iile ter?e ?i 
descoperi?i lucrurile extraordinare pe care le 
pute?i realiza cu Philips Hue.

Luminează-?i jocurile

Du experien?a ta de joc la următorul nivel. 
Descarcă aplica?iile ter?e ?i descoperă lucrurile 
extraordinare pe care le po?i realiza cu Philips 
Hue.

Treze?te-te ?i mergi la culcare

Philips Hue te va ajuta să te treze?ti a?a cum î?i 
place ?i să începi ziua cu for?e proaspete. 
Intensitatea luminii cre?te treptat, imitând 
efectul răsăritului. Te vei trezi astfel natural, 
fără a fi trezit de sunetul puternic al ceasului 
de?teptător. Începe ziua a?a cum trebuie. Seara, 
lumina albă caldă relaxantă te ajută să te 
destinzi, să te relaxezi ?i să î?i pregăte?ti corpul 
pentru un somn odihnitor.

Creează-?i ambian?a

Creează ambian?a potrivită pentru orice 
moment din zi ?i decorează-?i locuin?a cu 
lumină albă caldă sau rece. Te po?i bucura de 
diferite stiluri pe parcursul anului, indiferent că 
e vorba de lumină albă clară care î?i aminte?te 
de o briză primăvăratică, de lumina albă caldă a 
soarelui de vară sau de lumina naturală rece a 
iernii.

Lumină pentru rutinele tale zilnice

Lumina ne influen?ează starea de spirit ?i 
comportamentul. Philips Hue te ajută să î?i 
personalizezi rutinele zilnice ?i să le transformi 
în momente plăcute. Sari peste cafeaua de 
diminea?ă ?i pregăte?te-te pentru sarcinile 
zilnice cu lumină naturală albă, rece ?i intensă, 
care î?i stimulează trupul ?i mintea. Păstrează-?i 
concentrarea cu lumină albă intensă, reglată fin. 
Sau relaxează-te cu strălucirea plăcută a luminii 
albe pentru un sfâr?it de zi perfect.
8718696728796

Repere
Kit de bază E27
3 x becuri E27 Consolă inclusă, Întrerupător cu variator inclus, Lumină albă ?i colorată



Data apariţiei 2018-07-03

Versiune: 2.0.1

12 NC: 9290 012 57361
EAN: 87 18696 72879 6

© 2018 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
Bec
• Soclu: E27
• Putere echivalentă: 60 W
• Factor de putere: > 0,5
• Număr de cicluri de comutare: 50000
• Etichetă de eficien?ă energetică: A+
• Durată de via?ă nominală: 25000 ore
• Formă: A60
• Durată de via?ă: 25000 ore
• Temperatură culoare: 2000 K - 6500 K + 16 

milioane de culori
• Putere: 10 W
• Tensiune de intrare: 220 V-240 V
• Flux luminos: 806 lm la 4000 K
• Posibilitate upgrade software
• Pornire: 100% lumină instantanee
• Înăl?ime: 110 mm
• Putere max. standby: 0,2 W
• Diametru: 62 mm
• Flux luminos: Intensitate reglabilă numai prin 

dispozitiv inteligent, > 80 CRI la 4000 K

Bridge
• Înăl?ime: 26 mm
• Interval de frecven?e: 2400 - 2483,5 MHz
• Număr maxim de accesorii: 12
• Număr maxim de becuri: 50
• Adaptor de curent electric: 100 - 240 V c.a./50-60 

Hz

Comutatorul
• Baterii incluse: 1 x CR2450

• Interval de frecven?e: 2400 - 2483,5 MHz
• Durată de via?ă: 50.000 de clicuri
• Număr maxim de lumini per comutator: 10 dacă nu 

sunt legate la consola Hue
• Durată de via?ă minimă a bateriei: min 3 an(i)
• Software upgradabil: când este conectat la consola 

Hue
• Adâncime comutator: 11 mm
• Înăl?ime comutator: 92 mm
• Lă?ime comutator: 35 mm
• Adâncimea plăcii de perete: 14 mm
• Înăl?imea plăcii de perete: 115 mm
• Lă?imea plăcii de perete: 70 mm
• ZigBee Light Link (legătură): protocol IEEE 

802.15.4

Ce este în cutie?
• Bridge: 1
• Cablu de re?ea ethernet: 1
• Adaptor de curent electric: 1
• Becuri Hue: 3
• Variator Hue: 1

Protec?ia mediului
• Umiditate opera?ională: 5% < H < 95% (fără 

condens)
• Temperatură opera?ională: -10°C – 45°C

Garan?ie
• 2 ani
•
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