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uminează orice moment, oriunde
onectat cu tine
e Go este o lampă portabilă care îţi permite să iluminezi orice moment cu lumină albă, 16 milioane 

 culori şi efecte dinamice naturale. Creează mediul ambiant utilizând comanda de pe produs sau 

nectează-l la consola hue pentru a beneficia de caracteristici avansate prin intermediul dispozitivului 

 inteligent.

Lampă portabilă
• Lampă portabilă pentru a optimiza ambianţa în orice cameră
• Gestionarea inteligentă a bateriei pentru libertate maximă

Comandă lumina după dorinţă
• Control complet de la dispozitivul tău inteligent cu funcţii extinse
• Comandă pe produs pentru schimbarea efectelor de lumină

Adu lumină în viaţa ta
• Amplifică momentele speciale cu lumină vie
• 4 reţete de lumină pentru activităţile tale zilnice
• Utilizează cronometre și notificări cu lumină pentru a te ajuta în activităţile de rutină zilnice
• Lumină care te conectează la muzică, programe de televiziune și jocuri

Conectivitate fără fir
• Întotdeauna la curent
• Conectează până la 50 de becuri și lămpi hue
winner



 Lumină puternică oriunde mergi

Utilizează lampa portabilă în activitatea ta 
zilnică și deplasează-te oriunde dorești. Philips 
Hue Go este cea mai versatilă lampă din 
locuinţa ta, cu o lumină generată de până la 300 
lumeni. Când este conectată la priză, utilizeaz-
o pentru a-ţi colora pereţii cu până la 16 
milioane de culori sau alege din orice nuanţă de 
alb, de la cald la rece, de la luminozitate 
puternică la lumină estompată. Detașeaz-o de 
la priză și Hue Go devine un articol portabil pe 
care îl poţi lua cu tine pentru a crea ambianţa 
și a aduce cea mai bună lumină pentru 
activităţile tale. Joacă-te cu lumina așa cum 
dorești, fiind limitat(ă) numai de imaginaţie.

Gestionarea inteligentă a bateriei

Iluminează spaţiile în modalităţi noi, creative și 
te vei bucura în continuare de toate funcţiile de 
conectivitate ale Philips hue. Philips Hue Go 
este alimentată de o baterie internă 
reîncărcabilă, care poate dura până la 3 ore 
după o încărcare de 1,5 ore. Pur și simplu 
deconectează Hue Go de la priză și poartă-o 

oriunde prin casă. De asemenea, în modul 
portabil, Hue Go poate fi complet controlată 
cu dispozitivul tău inteligent. Gestionarea 
inteligentă, încorporată, a bateriei garantează o 
utilizare maximă.

La verificarea produsului

Controlează Philips Hue Go comod și ușor, 
chiar și fără a avea dispozitivul inteligent la 
îndemână. Activează setările de lumină direct 
apăsând comanda inteligentă de pe produs. 
Alege din 7 efecte de lumină diferite: lumină 
albă caldă funcţională, lumină de zi rece 
energizantă și 5 efecte de lumină dinamice 
naturale, care se potrivesc momentelor tale 
speciale.

Efecte dinamice naturale

Philips Hue Go cuprinde 5 efecte dinamice 
naturale brevetate: Lumânare caldă, Cafeaua 
de duminică, Meditaţie, Pădurea fermecată și 
Aventură de noapte. Fiecare efect dinamic are 
propriul flux și propriul amestec de culori 
pentru a crea atmosfera corespunzătoare. 
Perfect pentru o cină romantică, o baie 
relaxantă sau un moment zen.

4 reţete de lumină

Beneficiază de cea mai bună lumină pentru 
orice faci. Philips hue deţine lumina optimă 
pentru activităţile tale zilnice în 4 reţete de 
lumină. „Energize” te acoperă cu lumină rece și 
vibrantă pentru un plus de energie. 
„Concentrate” îţi permite să te concentrezi și 
să-ţi termini activitatea cu lumină albă, intensă, 
reglată fin. „Read” îţi oferă lumina albă, caldă, 
optimă, care nu îţi solicită ochii - perfectă 
pentru o lectură de calitate. „Relax” te ajută să 
te relaxezi graţie unei străluciri delicate de 
lumină albă, caldă.

Experienţa de trezire naturală

Trezește-te natural pentru un început 
revigorant al fiecărei zile. Ușurează-ţi rutina de 
somn cu cea mai naturală experienţă de trezire 
de până acum. Această lampă Philips hue te 
trezește într-un mod natural și delicat. 
Intensitatea progresivă a luminii îţi oferă 
sentimentul că te trezești cu lumina soarelui. 
De asemenea, poţi programa cronometrele 
sau poţi seta Philips hue să te notifice în 
legătură cu apelurile primite, mesajele, 
actualizările de pe mediile de socializare, 
vremea și alte comunicaţii relevante primite 
prin intermediul dispozitivului tău inteligent.
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Design și finisaj
• Material: materiale sintetice
• Culoare: alb

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Putere reglabilă
• Comutator pornit/oprit pe articol
• Adaptată perfect pentru crearea unei ambianţe
• Schimbarea culorii (LED)
• Efect de lumină difuză
• Lămpi PowerLED incluse
• ZigBee Light Link
• Portabil
• Adaptor pentru alimentare inclus

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 7,9 cm
• Lungime: 15 cm
• Lăţime: 15 cm
• Greutate netă: 0,900 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 100 V - 240 V, 

50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: 24 V

• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: 6 W
• Flux luminos total al corpului de iluminat: 300 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă
• LED
• LED încorporat
• Durata de viaţă de până la: 20.000 ore
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 

mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: III -tensiune foarte joasă sigură
• Tip baterie: Baterie Mignion AA

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 11,4 cm
• Lungime: 21 cm
• Lăţime: 21 cm
• Greutate: 1,360 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

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