
 

 

Philips Hue White 
ambiance
Lampă de perete Explore

Întrerupător cu variator inclus
E14
Alb
Control inteligent cu Hue Bridge*
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nectează lampa de perete Explore din gama Philips Hue cu ambian?ă albă la sistemul tău Philips Hue 

ucură-te de lumină albă naturală, care te ajută să te treze?ti, să te învigorezi, să te concentrezi, să 

?ti ?i să te relaxezi. Proiectată să direc?ioneze lumina acolo unde ai cea mai mare nevoie.

Luminează-?i momentele
• Control simplu ?i wireless cu întrerupătorul cu variator (inclus)
• Relaxează-te, cite?te, concentrează-te ?i umple-te de energie cu re?etele de lumină
• Reglare fără instalare
• Creează ambian?a dorită, de la lumină albă caldă la lumină naturală rece

Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge
• Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge
• Treze?te-te ?i mergi la culcare în mod natural
• Control inteligent, atât acasă, cât ?i de la distan?ă
• Seta?i temporizatoarele pentru confortul dvs.

Design ?i lumină de înaltă calitate
• Obţine unghiul de iluminat potrivit



 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.

Reglare fără instalare

Descoperi?i reglarea lină garantată a intensită?ii 
cu Philips Hue. Nici prea strălucitor. Nici prea 
întunecat. Exact a?a cum trebuie. Nu este 
nevoie de fire, de un electrician sau de 
instala?ie

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.

Întrerupător cu variator (inclus)

Întrerupătorul cu variator alimentat de baterii 
pentru Philips Hue, po?i controla u?or lumina 
lămpilor albe de ambian?ă. Alege unul dintre 
cele 4 scenarii de lumină prin simpla apăsare a 
butonului de aprindere, modifică intensitatea 
luminii ?i bucură-te de u?urin?a de utilizare. 
Variatorul poate fi amplasat oriunde în 
suportul său de andocare mic ?i elegant ?i nu 
are nevoie de cabluri. Folose?te-l ca 
telecomandă sau ca întrerupător de perete ?i 
bucură-te de re?eta ideală de lumină pentru 
fiecare moment al zilei. Po?i să adaugi până la 
10 lămpi Hue la un întrerupător cu variator.

Control deplin cu consola Hue

Conectează-?i luminile Philips Hue la consolă 
pentru a profita de posibilită?ile nelimitate ale 
sistemului.

Obţine unghiul de iluminat potrivit

Capul mobil al acestei lămpi de perete este 
proiectat să direc?ioneze lumina acolo unde ai 
cea mai mare nevoie.

Control inteligent, atât acasă, cât ?i de la 
distan?ă

Cu aplica?iile Philips Hue pentru iOS ?i pentru 
Android, po?i să controlezi luminile de la 
distan?ă oriunde te afli. Verifică dacă nu ai uitat 
luminile aprinse înainte de a pleca de acasă ?i 
aprinde-le dacă lucrezi până târziu. Pentru 
această func?ionalitate este necesară 
conectarea la Philips Hue Bridge.
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Design ?i finisaj
• Material: metalic, sticlă
• Culoare: alb

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Reglare intensitate cu telecomanda
• Întrerupător cu variator Hue
• Se rote?te liber în orice direc?ie
• Adaptată perfect pentru crearea unei ambian?e
• Efect de lumină difuză
• ZigBee Light Link
• Este inclus întrerupătorul cu variator Hue
• 4 re?ete de lumină
• Se poate efectua upgrade cu Philips HUE Bridge

Dimensiunile ?i greutatea produsului
• Înăl?ime: 27,1 cm
• Lungime: 11,5 cm
• Lă?ime: 19,8 cm
• Greutate netă: 0,840 kg

Specifica?ii tehnice
• Alimentare de la re?ea: Interval 220 V - 240 V, 50 - 

60 Hz
• Tehnologie bec: LED, 230 V
• Număr de becuri: 1
• Soclu/fasung: E14
• Puterea becului inclus: 6 W

• Putere maximă a becului de înlocuire: 6 W

• Instala?ie de iluminat cu intensitate variabilă
• LED
• LED încorporat: NU
• Clasa energetică a sursei de lumină incluse: A+
• Instala?ia de iluminat este compatibilă cu bec(urile) 

din clasa: A++ până la E
• Durata de via?ă de până la: 25.000 ore
• Cod IP: IP20, protec?ie împotriva obiectelor mai

mari de 12,5 mm, fără protec?ie împotriva apei
• Clasa de protec?ie: II - izola?ie dublă
• Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradi?ional

de: 40 W
• Flux luminos bec inclus: 470 lm

Service
• Garan?ie: 2 ani

Dimensiunile ?i greutatea ambalajului
• Înăl?ime: 29,8 cm
• Lungime: 24,3 cm
• Lă?ime: 15,3 cm
• Greutate: 1,300 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi ?i

dormitor
• Tip: Lampă de perete
•
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