Philips Hue White
ambiance
Suspensão Amaze

Regulador incluído
LEDs integrados
Branco
Controlo inteligente com a ponte
Hue*

Ilumine todos os seus momentos
do nascer ao pôr-do-sol
Inclua a suspensão de luz ambiente branca Amaze da Philips Hue no seu sistema Philips Hue e
desfrute de luz branca natural que o ajuda a acordar, ter energia, concentrar-se, ler e descontrair.
Desfrute desta suspensão com um design único que se adapta a qualquer decoração interior.
Luz e design de alta qualidade
• Ótima luminosidade
Ilumine todos os seus momentos
• Controlo fácil sem fios com o interruptor de regulação da luz (incluído)
• Relaxe, leia, concentre-se e reponha energias com fórmulas de luz
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Controlo total através de dispositivo inteligente com a ponte Hue
• Controlo total através de dispositivo inteligente com a ponte Hue
• Crie o seu ambiente com luz branca suave a luz branca fria
• Acorde e adormeça naturalmente
• Controlo inteligente, dentro e fora de casa
• Defina temporizadores conforme desejar
• O controlo que desejar
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Suspensão Amaze

Regulador incluído LEDs integrados, Branco, Controlo inteligente com a ponte Hue*

Destaques
Ótima luminosidade
Luz de alta qualidade com forte emissão de luz,
proporcionando muita luz branca para
qualquer momento ou tarefa.
Interruptor de regulação da luz
(incluído)

podem ajudar a transformar as rotinas diárias
em momentos agradáveis. Esqueça o café
matinal e prepare-se para começar o dia com
uma luz natural branca, brilhante e fria que
ajuda a revitalizar o corpo e a mente.
Mantenha-se focado com luz branca brilhante
cuidadosamente ajustada. Ou descontraia e
relaxe com o brilho suave de luz branca para
um final de dia perfeito.

Acorde e adormeça

Total controlo com a ponte Hue

Com interruptor de regulação da intensidade
da luz para Philips Hue alimentado por uma
bateria, pode controlar facilmente as lâmpadas
de luz ambiente brancas. Percorra os 4
diferentes efeitos de luz, ao premir
simplesmente o botão de ligar. Reduza ou
aumente a intensidade da luz e desfrute da
facilidade de utilização. O interruptor de
regulação da luz pode ser colocado em
qualquer local da sua pequena e elegante base
e não necessita de cabos. Utilize como um
controlo remoto ou como um interruptor de
luz contra a parede e desfrute da intensidade
certa de luz para todos os momentos do seu
dia. Pode adicionar até 10 lâmpadas Hue ao
interruptor de regulação da luz.

Ligue as suas luzes Philips Hue à ponte para
descobrir uma infinidade de possibilidades do
sistema.
Crie o seu próprio ambiente

A gama Philips Hue fá-lo levantar-se da cama à
sua maneira, ajudando-o a começar o dia
sentindo-se revigorado. O brilho da luz
aumenta gradualmente imitando o efeito do
amanhecer e ajuda-o a acordar naturalmente,
em vez de ser acordado pelo som alto de um
despertador. Comece o dia da melhor forma.
À noite, a luz branca quente e relaxante ajudao a descontrair, a relaxar e a preparar o seu
corpo para uma boa noite de sono. Para
desfrutar desta funcionalidade, é necessária a
ligação a uma ponte Philips Hue.
Controlo inteligente, dentro e fora de
casa

Luz para as suas rotinas diárias

Crie o ambiente certo para qualquer momento
e decore a sua casa com uma variedade de
luzes brancas quentes a frias. Desfrute de
diferentes estilos durante o ano: uma luz
branca brilhante que lhe recorde uma brisa
primaveril, uma luz branca suave que lhe
recorde o sol do verão ou uma luz branca fria
que lhe recorde o inverno.
A luz influencia os nossos estados de espírito e
comportamentos. Os produtos Philips Hue

Com as aplicações Philips Hue para iOS e
Android, pode controlar as suas luzes
remotamente onde quer que esteja. Verifique
se se esqueceu de apagar as luzes ao sair de
casa e acenda-as se estiver a trabalhar até
tarde. Para desfrutar desta funcionalidade, é
necessária a ligação a uma ponte Philips Hue.
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Regulador incluído LEDs integrados, Branco, Controlo inteligente com a ponte Hue*

Especificações
Design e acabamento
• Material: metal, sintético
• Cor: branco

Funcionalidade extra/acessório incl.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intensidade de luz regulável com telecomando
Interruptor Hue
LEDs integrados
Totalmente apropriada para criação de ambientes
Efeito de luz difusa
Ligação de luz ZigBee
Interruptor Hue incluído
4 soluções de luz
Atualizável com ponte Hue da Philips

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•
•

Altura mínima: 13,1 cm
Altura máxima: 150 cm
Comprimento: 43,4 cm
Largura: 43,4 cm
Peso líquido: 2,870 kg

Especificações técnicas

• Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Tecnologia da lâmpada: LED, 24 V
• Número de lâmpadas: 1

Data de publicação
2018-12-14
Versão: 4.3.1
12 NC: 9150 054 02001
EAN: 87 18696 15918 7

•
•
•
•
•
•
•

Potência da lâmpada incluída: 39 W
Cor da luz: 2200-6500 Hue White Ambiance
Fluxo luminoso total do candeeiro: 3000 lm
Candeeiro de intensidade de luz regulável
LED
Vida útil até: 25 000 hrs
Código IP: IP20, proteção contra objetos com mais
de 12,5 mm, sem proteção contra água
• Classe de proteção: I - com ligação à terra
• Fonte de luz equivalente a lâmpada tradicional de:
204 W

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem
•
•
•
•

Altura: 46,9 cm
Comprimento: 44,6 cm
Largura: 9,8 cm
Peso: 3,698 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Sala de estar e
quarto, Cozinha
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Suspensão
•
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* *Ponte Hue vendida separadamente

