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osibilităţi nelimitate
onectat cu tine
epe cu kitul de bază Philips Hue White and color ambiance şi dă frâu liber imaginaţiei. 
scoperă lucrurile uluitoare pe care le poţi face cu lumina albă şi colorată, acum cu culori 

mai bogate, pentru iluminat ambiental îmbunătăţit.

Dă frâu liber imaginaţiei
• Joacă-te cu lumina și alege din 16 milioane de culori
• Sincronizează luminile Philips Hue cu muzica și filmele

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 luminile de oriunde
• Programează luminile pentru automatizarea facilă a locuinţei
• Controlează-ţi luminile, în felul tău

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



 Pictează cu lumină

Joacă-te cu lumina și alege din 16 milioane de 
culori în aplicaţia Hue pentru a potrivi lumina 
cu starea ta. Folosește o fotografie preferată și 
retrăiește acel moment special cu stropi de 
lumină. Salvează-ţi setările de lumină preferată 
și amintește-ţi de ele oricând dorești, printr-o 
singură atingere.

Sincronizează lumina cu muzica și 
filmele

Extinde-ţi experienţa din faţa televizorului în 
toata camera sau du-ţi experienţa de joc la 
următorul nivel. Descarcă o nouă aplicaţie și 
descoperă lucrurile uluitoare pe care le poţi 
face cu Philips Hue. Sau sincronizează lumina 
cu muzica și luminează fiecare ritm al 
cântecului tău preferat. Transformă orice 
încăpere într-un ring de dans și privește cum 
lumina reacţionează la muzica ta. Descarcă una 

dintre aplicaţiile dispoibile și începe petrecerea 
cu 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.

Control din afara locuinţei

Îţi poţi controla luminile de la distanţă, oriunde 
te-ai afla. Poţi verifica dacă ai uitat să stingi 
luminile înainte de a pleca de acasă și le poţi 
aprinde dacă lucrezi până târziu. Prin 
tehnologia de împrejmuire digitală, luminile tale 
pot chiar să te întâmpine când ajungi acasă sau 
se pot opri automat atunci când pleci. Totul se 
rezumă la a-ţi simplifica viaţa și a-ţi oferi liniște 
sufletească în moduri inteligente și utile.
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Bec
• Soclu: E27
• Formă: A19 E27
• Durată de viaţă: 25000 ore
• Putere: 10 W
• Putere echivalentă: 60 W
• Tensiune de intrare: 220 V-240 V
• Flux luminos: 16 milioane de culori, Lumină albă 

funcţională, Toate nuanţele de alb, Temperatură de 
culoare de la alb cald la alb rece, Intensitate 
reglabilă numai prin dispozitiv inteligent, Unghi 
fascicul - 160° +- 20°

• Flux luminos: 342 lm la 2000 K, 570 lm la 3000 K, 
800 lm la 4000K, 550 lm la 6500K, Eficacitate de 80 
lm/W la 4000 K, >80 CRI de la 2000–4000 K

• Posibilitate upgrade software
• Pornire: 100% lumină instantanee
• Înălţime: 110 mm
• Înălţime: 4,3 inch
• Lăţime: 62 mm
• Lăţime: 2,4 inch

Bridge
• Diametru: 3,5 inch
• Diametru: 88 mm

• Înălţime: 1 inch
• Înălţime: 26 mm
• Număr maxim de accesorii: 7
• Număr maxim de becuri: 50
• Opţiuni de montare: Desktop, Perete
• Adaptor de curent electric: 100 - 240 V c.a./50-60 

Hz, Voltaj de ieșire: 5 V c.c. 600 mA

Ce este în cutie?
• Bridge
• Cablu de reţea ethernet
• Adaptor de curent electric
• Becuri Hue: 3
• Variator Hue: Nu
• Becuri HueWhite: Nu
• Comutator Hue: Nu

Protecţia mediului
• Umiditate operaţională: 0%< H <80% (fără 

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

Garanţie
• 2 ani
•
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