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oloraţi-vă universul cu lumină
augă lampa Philips Hue Bloom la sistemul tău de iluminat şi transformă-ţi căminul cu lumină albă 
olorată de înaltă calitate. Creează lumină ambientală indirectă şi evidenţiază piese de mobilier 
 anumite elemente din locuinţă. Amplaseaz-o oriunde este disponibilă o priză electrică.

Coloraţi-vă universul cu lumină
• Plug and play
• Evidenţiază prin culori
• Sincronizează luminile cu muzica și filmele

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



 Plug and play

Philips Hue Bloom este conceput să creeze 
iluminat ambiental indirect și reprezintă o 
modalitate perfectă de a scoate în evidenţă 
anumite piese de mobilier sau elemente 
arhitecturale din locuinţă. Iar pentru că se 
conectează la priză, produsul poate fi mutat cu 
ușurinţă și amplasat oriunde există o priză 
disponibilă. Așază-l pe măsuţa de televizor. Pe 
birou. Sau sub tabloul preferat. Amplasează-l la 
vedere sau ascuns, iar designul premiat se va 
integra perfect cu interiorul.

Evidenţiază prin culori

Alege din 16 milioane de culori. Adaugă 
accente locuinţei. Luminează un spaţiu cu o 
pată de culoare. Sau proiectează umbre 
uimitoare pe perete. Redu intensitatea și 
îmbină tonuri delicate de culoare pentru efecte 
speciale de lumină.

Sincronizare cu muzica și filmele

Extinde experienţa de vizionare la televizor în 
întreaga încăpere sau sincronizează luminile cu 
muzica preferată și vezi cum reacţionează 
luminile la ritm. Descarcă aplicaţii terţe și 
descoperă lucrurile uimitoare pe care le poţi 
face cu Philips Hue.

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 comode

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.

Controlează lumina așa cum dorești

Conectează-ţi luminile Philips Hue la consolă și 
începe să descoperi posibilităţile nelimitate. 
Controlează luminile de pe smartphone sau 
tabletă prin aplicaţia Philips Hue sau adaugă 
comutatoare la sistem pentru a activa luminile. 
Programează temporizatoare, notificări, 
alarme și multe altele pentru a beneficia de 
experienţa completă oferită de Philips Hue. 
Philips Hue funcţionează chiar și cu Amazon 
Alexa, Apple Homekit și Google Home pentru 
a permite controlul luminilor prin comandă 
vocală.
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Design și finisaj
• Material: materiale sintetice
• Culoare: transparent

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Putere reglabilă
• Adaptată perfect pentru crearea unei ambianţe
• Cu schimbarea culorii (PowerLED)
• Adaptor pentru alimentare inclus
• ZigBee Light Link

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 15 cm
• Lungime: 16,5 cm
• Lăţime: 22,2 cm
• Greutate netă: 0,807 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 100 V - 240 V, 

50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: LED, 24 V
• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: 10 W

• Putere maximă bec de înlocuire: 10 W
• Unghi fascicul: 120°
• Flux luminos total al corpului de iluminat: 210 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă
• LED
• Durata de viaţă de până la: 20.000 ore
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 

mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 22,8 cm
• Lungime: 21,9 cm
• Lăţime: 17,4 cm
• Greutate: 1,246 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor, Camera copiilor
• Stil: Expresiv
• Tip: Lampă de masă
•
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