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Luminează-ţi momentele

de la răsărit la apus
Adaugă un bec Philips Hue cu lumină albă de ambianţă la sistemul tău de iluminat şi îmbunătăţeşte-
ţi locuinţa cu tonuri de lumină albă. Cu o gamă de la lumină albă caldă la lumină naturală rece, acest 
bec te ajută să te trezeşti, să te relaxezi, să citeşti, să te concentrezi sau să te umpli de energie.

Luminează-ţi momentele
• Terezește-te și mergi la culcare în mod natural
• Creează ambianţa dorită, de la lumină albă caldă la lumină naturală rece
• Relaxează-te, citește, concentrează-te și umple-te de energie cu reţetele de lumină

Control și confort facile
• 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
• Bec cu LED cu control wireless
• Intensitatea poate fi reglată doar cu dispozitive compatibile 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 trezit de sunetul puternic al ceasului 
deșteptător. Începe ziua așa cum trebuie. 
Seara, lumina albă caldă relaxantă te ajută să te 
destinzi, să te relaxezi și să îţi pregătești corpul 
pentru un somn odihnitor.

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.

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.

Control inteligent, atât acasă, cât și de la 
distanţă

Cu aplicaţiile Philips Hue pentru iOS și pentru 
Android, poţi să controlezi luminile de la 
distanţă oriunde te afli. Verifică dacă nu ai uitat 
luminile aprinse înainte de a pleca de acasă și 
aprinde-le dacă lucrezi până târziu.

Temporizatoare pentru confortul tău

Philips Hue poate face să pară că ești acasă 
atunci când ești plecat, folosind funcţia de 
programare din aplicaţia Philips Hue. 
Programează luminile să se aprindă la o oră 
prestabilită, astfel încât acestea să fie aprinse 
atunci când ajungi acasă. Poţi chiar programa ca 
unele camere să fie luminate la ore diferite. Și, 
desigur, poţi programa luminile să se stingă 
treptat în timpul nopţii, pentru a nu-ţi mai face 
griji că ai uitat vreo lumină aprinsă.

Reglare fără instalare

Descoperă reglarea lină a intensităţii cu Philips 
Hue. Nici prea strălucitor. Nici prea întunecat. 
Exact așa cum trebuie. Nu este nevoie de fire, 
de un electrician sau de instalare.
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Bec
• Soclu: E27
• Formă: A60
• Durată de viaţă: 25000 ore
• Temperatură culoare: 2200 K-6500 K
• Putere: 9 W
• Tensiune de intrare: 220 V-240 V
• Flux luminos: 806 lm
• Posibilitate upgrade software: când este conectat la 

consola Hue
• Pornire: 100% lumină instantanee
• Înălţime: 110 mm
• Putere max. funcţionare: 9 W
• Putere max. standby: 0,1 W
• Diametru: 62 mm
• Flux luminos: De la lumină albă caldă la lumină

naturală rece

Ce este în cutie?
• Bridge: Nu
• Cablu de reţea ethernet: Nu
• Adaptor de curent electric: Nu
• Becuri Hue: Nu
• Variator Hue: Nu
• Becuri HueWhite: Nu
• Comutator Hue: Nu
• Becuri Tone: 2

Protecţia mediului
• Umiditate operaţională: 5% < H < 95% (fără

condens)
• Temperatură operaţională: -10°C – 45°C

Garanţie
• 2 ani

Ce este acceptat?
• IOS
• Compatibil HomeKit
• iPad
• iPad Air: Nu
• iPad Mini: Nu
• iPhone
• iPod Touch: Nu

Testat de asemenea pe
• Android
• Google Nexus
• HTC
• Motorola Nexus
• Note
• OnePlus: Nu
• Samsung Galaxy
• Sony: Nu
•
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