Philips Hue White
Pacote duplo E27

2 x lâmpada E27
Luz branca suave
Intensidade regulável
Controlo inteligente com a Ponte
Hue*

8718696729113

Automatize as luzes
para um controlo fácil e conforto
Expanda o seu sistema de iluminação inteligente e obtenha um brilho branco quente e confortável
com estas duas lâmpadas Philips Hue White E27 totalmente reguláveis. Conecte à Ponte Hue para
desbloquear todas as funcionalidades e o controlo de iluminação inteligente.
Possibilidades ilimitadas
• Simule que está em casa com luzes inteligentes
• Chegue a uma casa bem iluminada
• Controle as luzes quando não está em casa com a aplicação Hue
• Regulação de intensidade da luz sem instalação
• Controle as luzes com a voz
• Conecte à Ponte Hue para ter total controlo de iluminação inteligente
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Pacote duplo E27

2 x lâmpada E27 Luz branca suave, Intensidade regulável, Controlo inteligente com a Ponte Hue*

Destaques
Simule que está em casa

Especificações
Regulação de intensidade da luz sem
instalação

A lâmpada

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Use a aplicação Philips Hue para agendar rotinas de
luz sempre que estiver ausente. As luzes inteligentes
acendem às horas selecionadas - e, às vezes, alguns
minutos antes ou depois - para simular realmente a
sua presença na casa.

Experimente uma regulação suave garantida com
Philips Hue. Não demasiado brilhante. Não
demasiado escura. Perfeita. Não é preciso fios, um
eletricista nem instalação

Chegue a casa com luz

Controlar com a voz

•
•
•
•
•
•
•
•

Potência equivalente: 60 W
Fator de potência: >0,5
Número de ciclos de acendimento: 50000
Vida útil medida: 25000 hora(s)
etiqueta energética: A+
Vida útil: 25000 hora(s)
Potência: 9 W
Tensão de entrada: 220 V a 240 V
Emissão de lumens: 806 lm
Software atualizável: quando ligado a uma ponte
hue
Iniciar: Acendimento instantâneo com fluxo
luminoso a 100%
Consumo máx. em espera: 0,2 W
Temperatura da cor: 2700 K
Diâmetro: 62 mm
Encaixe: E27
Dimensão: A60
Altura: 110 mm
Largura: 61 mm
Fluxo luminoso: Intensidade regulável apenas via
dispositivo inteligente, CRI >80 a 4000 K

A ponte

• Adaptador de corrente: 100 a 240 V CA/50 a
60 Hz

Ambiental
Configure a aplicação Philips Hue para reconhecer
quando estiver perto de casa. Antes mesmo de sair
do carro ou chegar à entrada, as luzes inteligentes
selecionadas acendem automaticamente.

Controle as luzes quando não está em
casa

A aplicação Hue fornece-lhe controlo total sobre as
luzes, mesmo que não esteja em casa. Ligue e
desligue as luzes remotamente só com a aplicação
para garantir que tem a casa sempre iluminada como
quiser.
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Ao conectar à Ponte Hue, pode emparelhar as luzes
com a Alexa, o Apple HomeKit e o Assistente
Google e controlar as luzes apenas com a voz. Os
comandos de voz simples permitem-lhe ligar e
desligar as luzes, reduzir ou aumentar a intensidade
das luzes, e até definir um efeito de luz.

• Humidade de funcionamento: 5% < H < 95% (sem
condensação)
• Temperatura de funcionamento: -10 °C a 45 °C

Garantia
• 2 anos

Conteúdo da embalagem
• Lâmpadas branco hue: 2
•

Conectar à Ponte Hue

Este produto requer uma ligação à Ponte Hue para
desbloquear todas as funcionalidades e o controlo
inteligente. Controle as luzes com a aplicação Philips
Hue, defina temporizadores, rotinas, adicione ou
remova luzes e muito mais. *Ponte Hue vendida em
separado
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