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eastă lustră elegantă cu LED Philips hue Beyond combină într-un singur dispozitiv iluminatul 
biental şi iluminatul util cu lumină albă şi caldă. Se poate conecta la reţeaua wireless de acasă 
ntru control instantaneu şi complet al iluminatului casei tale de la dispozitivul inteligent.

Creează lumină peste limitele imaginaţiei
• LightDuo: două surse de lumină pentru iluminat funcţional și ambiental

Posibilităţi nelimitate
• Fii creativ cu 16 milioane de culori
• Sincronizează luminile cu muzica și filmele
• Creează ambianţa dorită, de la lumină albă caldă la lumină naturală rece
• Terezește-te și mergi la culcare în mod natural
• Relaxează-te, citește, concentrează-te și umple-te de energie cu reţetele de lumină
• Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanţă
• Setează temporizatoare comode
• Reglare fără instalare
• Controlează lumina așa cum dorești
• Necesită o consolă Philips Hue
winner



 Iluminat funcţional și ambiental

Citește și lucrează în armonie cu starea ta de 
spirit, indiferent că te simţi relaxat, plin de 
energie sau sociabil. Totul graţie puterii luminii. 
Philips Hue Beyond are două surse de lumină 
independente – una orientată în sus și alta în 
jos – astfel încât să poţi crea o combinaţie 
inepuizabilă de culori și lumină albă. Alege 
lumina funcţională și adaugă o tentă de culoare. 
Sau creează scene pline de viaţă și combină 
diferite culori în funcţie de dispoziţia ta, fie că 
vrei să te relaxezi, să te înviorezi sau să 
explorezi.

Fii creativ cu culorile

Joacă-te cu lumina și alege din 16 milioane de 
culori pentru a schimba imediat aspectul și 
atmosfera camerei tale. Creează cadrul potrivit 
fără efort, la o atingere de buton. Folosește o 
fotografie preferată și retrăiește acel moment 
special cu o explozie de lumină. Salvează-ţi 

setările de lumină preferate și activează-le 
oricând dorești, printr-o singură atingere.

Sincronizare cu muzica și filmele

Extinde experienţa de vizionare la televizor în 
întreaga încăpere sau sincronizează luminile cu 
muzica preferată și vezi cum reacţionează 
luminile la ritm. Descarcă aplicaţii terţe și 
descoperă lucrurile uimitoare pe care le poţi 
face cu Philips Hue.

Creează-ţi ambianţa

Creează ambianţa dorită pentru orice moment 
din zi și decorează-ţi locuinţa cu lumină caldă 
sau albă și rece. Te poţi bucura de diferite 
stiluri pe parcursul anului, indiferent că e vorba 
de lumină albă clară care îţi amintește de o 
briză primăvăratică, de lumina albă caldă a 
soarelui de vară sau de lumina naturală rece a 
iernii. Pentru această funcţionalitate este 
necesară conectarea la consola Philips Hue.

Trezește-te și mergi la culcare

Philips Hue te va ajuta să te trezești așa cum îţi 
place și să începi ziua cu forţe proaspete. 
Intensitatea luminii crește treptat, imitând 
efectul răsăritului. Te vei trezi astfel natural, 
fără a fi deranjat de sunetul puternic al ceasului 
deșteptător. Începe ziua așa cum trebuie. 
Seara, lumina albă caldă relaxantă te ajută să te 
destinzi și să îţi pregătești corpul pentru un 
somn odihnitor. Pentru această funcţionalitate 
este necesară conectarea la consola Philips 
Hue.

Lumină pentru rutinele tale zilnice

Lumina ne influenţează starea de spirit și 
comportamentul. Philips Hue te ajută să îţi 
personalizezi rutinele zilnice și să le transformi 
în momente plăcute. Sari peste cafeaua de 
dimineaţă și pregătește-te pentru sarcinile 
zilnice cu lumină naturală albă, rece și intensă, 
care îţi stimulează trupul și mintea. Păstrează-ţi 
concentrarea cu lumină albă intensă, reglată fin. 
Sau relaxează-te cu strălucirea plăcută a luminii 
albe pentru un sfârșit de zi perfect.
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Design și finisaj
• Material: metalic, sticlă
• Culoare: alb

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

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime minimă: 220 cm
• Înălţime maximă: 50 cm
• Lungime: 220 cm
• Lăţime: 45 cm
• Greutate netă: 4,500 kg

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

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

• Culoare lumină: alb cald
• Durată de viaţă a lămpii de până la: 15.000 ore
• Unghi fascicul: 120°
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă
• LED
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 

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

de: 28 W

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 55,5 cm
• Lungime: 54,2 cm
• Lăţime: 38,2 cm
• Greutate: 7,600 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor, Birou de acasă
• Stil: Modern
• Tip: Pendul
•
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