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lude un bec Philips Hue cu ambianţă albă în sistemul Philips Hue şi simte-te mai bine cu 
ină naturală albă care te ajută să te trezeşti, te umple de energie, te ajută să te concentrezi, 

citeşti şi să te relaxezi. Conectează-l la consola Philips Hue şi controlează-l cum vrei.

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
• Pregătește-te pentru noua zi
• Bucură-te de o lectură perfectă
• Relaxează-te cu lumina albă și caldă
• Păstrează-ţi concentrarea

Sistem ușor, fiabil și compatibil cu tehnologiile viitoare
• Conectează până la 50 de lumini Philips Hue



 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.

Extinde-ţi ecosistemul

Poţi conecta până la 50 de lumini și 7 variatoare 
Hue la consola Philips Hue (inclusă). Începe pur 
și simplu cu oricare dintre kiturile de iniţiere 
disponibile și începe să adaugi produse Philips 
Hue. Îţi poţi controla apoi luminile printr-o 
singură mișcare cu degetul prin aplicaţia 
intuitivă Philips Hue pentru dispozitivele 
inteligente iOS și Android. Philips Hue are la 
bază ZigBee, o tehnologie cu consum redus, 
sigură și fiabilă prin care îţi poţi controla 
luminile. Caracteristici noi și îmbunătăţiri sunt 
adăugate constant sistemului. Actualizările atât 
la software, cât și la firmware sunt efectuate 
wireless și fără întreruperi, direct pe produsul 
tău Philips Hue

Mărește-ţi nivelurile de energie

Uită de cafeaua de dimineaţă și pregătește-te 
pentru nou azi cu lumina rece, de un alb 
strălucitor, care-ţi umple corpul și mintea de 
energie. Este perfect pentru acele momente în 
care ai nevoie de un impuls sau atunci când ţi 
se termină bateriile.

Citire

Cufundă-te în lectura romanelor preferate 
timp de ore la rând cu Philips Hue. Acesta îţi 
oferă lumina albă ideală pentru o lectură 
perfectă.

Relaxează-te și dormi mai bine

Ridică-ţi picioarele și relaxează-te cu atingerea 
ușoară a luminii albe, pentru un sfârșit de zi 
perfect. Lumina albă relaxantă te va ajuta să te 
destresezi și să dormi mai bine noaptea.
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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

Ce este în cutie?
• Becuri Hue
• Becuri Tone: 1

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
• iPhone

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