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en persoonlijke sfeer creëren 
et directioneel licht

eg de witte Pillar Philips hue-spot toe aan uw Philips hue-systeem en geniet van 
tuurlijk wit licht dat u helpt om te ontwaken, energieker te worden, te focussen, te 
en en te ontspannen. Deze hoogwaardige spot is duurzaam en zorgvuldig ontworpen

Voor uw moment
• Van warm wit tot koel helder daglicht
• Meer energie en concentratie of beter lezen en ontspannen met licht
• Geleidelijk wakker worden met uw eigen zonsopgang

Voor uw gemoedsrust
• Bedien uw lichten overal
• Lichtschema's instellen voor eenvoudige domotica
• Gegarandeerd soepel draadloos dimmen
• Uw verlichting bedienen, op uw manier
• Begin de dag goed
• Geniet van een perfecte leeservaring
• Ontspannen met warm wit licht
• Blijf gefocust



 Creëer de gewenste sfeer

Bepaal de juiste sfeer voor elk moment met 
schitterend, natuurlijk wit licht. Stel met de app 
de wittinten in, van koel stimulerend daglicht 
tot ontspannend, warm wit licht. Bepaal zelf de 
lichtsfeer in huis. Niet te licht. Niet te donker. 
Precies goed.

Licht voor uw welzijn

Licht beïnvloedt ons humeur, ons gedrag, onze 
concentratie en ons ritme. Met de app stelt u 
het optimale licht voor de gelegenheid in. 
Philips hue helpt u meer energie te krijgen, te 
concentreren, te lezen en te ontspannen. Maak 
van elk moment in uw dagritme een moment 
om van te genieten. Voel het verschil. Voel u 
beter.

Natuurlijk wakker worden

Maak uw slaapritme gemakkelijker en wordt 
geleidelijk wakker voor een frisse start van elke 
dag. Philips hue helpt u op een leuke manier 
wakker te worden. Door het geleidelijk 
toenemende licht krijgt u het gevoel dat u op 
een natuurlijke manier wakker wordt met 
zonlicht, in plaats van uit uw slaap gerukt te 
worden door een wekker.

Weg-van-thuis bediening

U kunt uw verlichting op afstand bedienen 
waar u ook bent. Controleer of u bent 
vergeten uw lampen uit te schakelen voordat u 
thuis wegging, en schakel ze alvast in als u laat 
moet werken. Met geofencing-technologie 
kunt u uw lampen al inschakelen voordat u 
thuiskomt en automatisch laten uitschakelen 
wanneer u weggaat. Het draait er allemaal om 

uw leven makkelijker te maken en u op een 
slimme en handige manier gemoedsrust te 
geven.

Comfortabel dimmen

Ervaar gegarandeerd soepel dimmen met 
Philips hue. Niet te licht, niet te donker maar 
precies goed. Geen snoeren, een elektricien of 
installatie vereist.

Lichtschema's instellen

Met de schemafunctie van de Philips hue-app 
kan Philips hue het laten lijken alsof u thuis bent 
als u niet thuis bent. Stel de lampen in om in te 
schakelen op een vooraf ingestelde tijd, zodat 
de lichten aan zijn wanneer u thuiskomt. U 
kunt zelfs in kamers het licht op verschillende 
tijden laten inschakelen. En natuurlijk kunt u 
het licht 's avonds geleidelijk laten uitschakelen, 
zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat er 
nog lampen aan zijn.
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Ontwerp en afwerking
• Materiaal: metaal
• Kleur: wit

Extra onderdeel/accessoire 
meegeleverd
• Dimbaar met afstandsbediening
• hue-schakelaar
• Inclusief LED-lamp(en)
• Ideaal voor sfeercreatie
• Draaibare spot
• ZigBee Light Link
• Inclusief hue-schakelaar
• 4 lichtinstellingen
• Uitbreidbaar met Philips hue bridge

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 12 cm
• Lengte: 19,3 cm
• Breedte: 10,3 cm
• Nettogewicht: 1,775 kg

Technische specificaties
• Netspanning: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lamptechnologie: LED, 230 V
• Aantal lampen: 2
• Fitting/voet: GU10
• Wattage meegeleverde lamp: 5,5W

• Maximaal wattage vervangende lamp: 50W
• Armatuur dimbaar
• LED
• Geïntegreerde LED
• Energieklasse meegeleverde lichtbron: 

geïntegreerde LED + lamp uit klasse A
• Armatuur is compatibel met lamp(en) uit klasse: 

A+ t/m E
• Levensduur tot: 15.000 uur
• IP-code: IP20, bestand tegen voorwerpen groter 

dan 12,5 mm, niet bestand tegen water
• Beschermingsklasse: II - dubbel geïsoleerd

Service
• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 14,1 cm
• Lengte: 26,3 cm
• Breedte: 13,1 cm
• Gewicht: 1,895 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/

slaapkamer
• Stijl: Modern
• Type: Spotlamp
•
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