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epe cu kitul de iniţiere Philips Hue cu ambianţă albă şi simte-te mai bine cu lumină naturală albă 
ntru orice moment din zi, de la răsărit la apus. Controlează prin intermediul dispozitivului 
eligent, al comutatorului wireless inclus şi conectează-te la dispozitivele purtabile.

Dă frâu liber momentelor
• De la o lumină naturală albă și caldă la una rece și strălucitoare
• Capeţi energie, te concentrezi, citești și te relaxezi cu ajutorul luminii
• Trezește-te ușor cu răsăritul tău personal

Dă frâu liber liniștii sufletești
• Controlează-ţi luminile, în felul tău

Reglare comodă
• Control prin intermediul variatorului wireless Philips Hue inclus

Sistem ușor, fiabil și compatibil cu tehnologiile viitoare
• Conectează până la 50 de lumini Philips Hue
• Se conectează la dispozitivele tale purtabile
• Compatibil cu tehnologia Apple HomeKit și funcţionează cu Nest



 Creează-ţi ambianţa

Creează atmosfera perfectă pentru orice 
moment cu o gamă de lumini albe, naturale și 
frumoase. Folosește aplicaţia pentru a seta 
orice nuanţă de lumină albă, de la lumină 
naturală energizantă rece, până la lumină albă, 
caldă și relaxantă. Preia controlul și setează 
ambianţa. Nici prea luminos. Nici prea 
întunecat. Potrivit nevoilor.

Lumină pentru starea ta de bine

Lumina ne influenţează starea de spirit, 
comportamentul, nivelul de atenţie și rutinele. 
Prin aplicaţie, poţi seta lumina optimă pentru 
moment în care te afli. Philips Hue te ajută să 
te simţi mai energizat, să te concentrezi, să 
citești și să te relaxezi. Transformă-ţi rutina 
zilnică în momente plăcute. Simte-te diferit. 
Simte-te bine.

Trezește-te natural

Atenuează-ţi rutina de somn și trezește-te 
ușor pentru un început proaspăt în fiecare zi. 
Philips Hue te va ajuta să te ridici din pat într-
un mod plăcut. Intensitatea de lumină care 
crește treptat îţi oferă sentimentul că te 
trezești natural cu lumina soarelui, nu cu 
trezitul brusc provocat de sunetul alarmei.

Control inteligent

Conectează-ţi luminile Philips Hue la consolă și 
începe să descoperi posibilităţile nelimitate. 
Controlează luminile cu smartphone-ul sau 
tableta prin aplicaţia Philips Hue sau adaugă 
comutatoare sistemului pentru a activa 
luminile. Programează temporizatoare, 
notificări, alarme și multe altele pentru a 
beneficia de experienţa completă Philips Hue.

Variator Hue inclus

Controlează luminile Philips Hue fără să 
folosești smartphone-ul sau tableta. Cu 
comutatorul wireless inclus, poţi să aprinzi/să 
stingi luminile, să realizezi comutarea între 4 
setări de lumină prestabilite și să reduci 
luminozitatea la nivelul perfect. Cu ajutorul 
aplicaţiei Philips Hue, poţi să-ţi configurezi 
comutatorul și să adaugi luminile preferate de 
scenă Philips Hue. Dispunerea este rapidă, 
simplă și fără bătăi de cap. Doar atașează 
comutatorul oriunde dorești, folosind șuruburi 
sau bandă adezivă pe placa din spate.

Se conectează la dispozitivele tale 
purtabile

Conectează Philips Hue la dispozitivele tale 
purtabile și deblochează caracteristici care să 
te ajute în viaţa de zi cu zi. Philips Hue se 
conectează deja cu ceasul tău Apple, cu 
Android wear, cu Pebble și cu diferite 
monitoare populare de fitness prin intermediul 
platformei IFTTT, precum Fitbit și Jawbone. 
Aceasta îţi permite să aprinzi luminile automat 
când începi să te trezești sau când ţi-ai atins 
norma de somn pe timpul nopţii.
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Bec
• Soclu: E27
• Formă: A19
• Durată de viaţă: 25000 ore
• Temperatură culoare: 2200 K-6500 K
• Putere: 9,5 W
• Tensiune de intrare: 220 V-240 V
• Flux luminos: Temperatură de culoare de la alb cald 

la alb rece
• Flux luminos: 806 lm
• Posibilitate upgrade software
• Pornire: 100% lumină instantanee
• Înălţime: 110 mm
• Înălţime: 4,3 inch
• Putere max. funcţionare: 9,5 W
• Putere max. standby: 0,1 W

Bridge
• Înălţime: 3,5 X 3,5 inch
• Înălţime: 88 X 88 mm
• Interval de frecvenţe: 2400~2483,5 MHz
• Număr maxim de accesorii: 12
• Număr maxim de becuri: 50
• Opţiuni de montare: Perete
• Adaptor de curent electric: 100 - 240 V c.a./50-60 

Hz

Comutatorul
• Baterii incluse: 1 x CR2450
• Butoane configurabile: 1
• Număr maxim de comutatoare prin atingere per 

consolă: 25, dacă nu este conectat niciun alt 
comutator

• Număr maxim de lumini per comutator: 10 dacă nu 
sunt legate la consola Hue

• Gamă: 15-30 m
• Durată de viaţă minimă a bateriei: 3 an(i)
• Rază de acţiune minimă în interior: 500 inch
• Rază de acţiune minimă în interior: 13 m

• Opţiuni de montare: de sine stătătoare
• Adâncime comutator: 11 mm
• Înălţime comutator: 117 mm
• Lăţime comutator: 35 mm
• Adâncimea plăcii de perete: 114 mm
• Înălţimea plăcii de perete: 14 mm
• Lăţimea plăcii de perete: 70 mm
• Greutate inclusiv placa de perete: 67 g

Ce este în cutie?
• Bridge
• Cablu de reţea ethernet
• Adaptor de curent electric
• Becuri Hue
• Variator Hue: 1
• Becuri Tone: 2

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

condens)
• Temperatură operaţională: 0°C - 40°C

Garanţie
• 2 ani

Ce este acceptat?
• IOS
• Compatibil HomeKit
• iPad
• iPhone

Testat de asemenea pe
• Android
• Google Nexus
• HTC
• Motorola Nexus
• Note
• Samsung Galaxy
•
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