
 

 

Philips Hue White 
ambiance
Draadloze dimmerset E27

1x E27-lamp
Inclusief dimmer
Tinten van wit (2200-6500 K)
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icht voor je speciale momenten
n zonsopkomst tot zonsondergang

ilips Hue white ambiance kan je helpen geleidelijk in slaap te vallen en wakker te worden. 
t licht kan je energie geven en je helpen je te concentreren, te lezen en te ontspannen. Stel 
 juiste sfeer in met een hele reeks wit licht, van koel daglicht tot ontspannend warmwit licht.

Licht voor je speciale momenten
• Natuurlijk wakker worden en gaan slapen
• Creëer je eigen sfeer met warmwit tot koel daglicht
• Ontspannen, lezen, concentreren en energie opdoen met lichtrecepten
• Ontspannen
• Lezen
• Voor concentratie
• Energie

Eenvoudige bediening en comfort
• Slimme bediening, thuis en als je weg bent
• Stel handige timers in
• Dimmen zonder installatie
• Bedien het op jouw manier
• Hue-dimmer inbegrepen



 Natuurlijk wakker worden en gaan 
slapen

Philips Hue helpt je uit bed te komen op de 
manier die jij wilt en helpt je zo je dag met een 
fris gevoel te beginnen. De helderheid van het 
licht neemt geleidelijk toe om het effect van 
een zonsopkomst na te bootsen. Daardoor 
word je op een natuurlijke manier wakker in 
plaats van gewekt te worden door het lawaai 
van een wekker. Begin je dag goed. 's Avonds 
helpt het ontspannende warmwitte licht je te 
ontspannen en je lichaam voor te bereiden op 
een goede nachtrust. Voor deze functie is 
verbinding met de Philips Hue Bridge vereist.

Creëer de gewenste sfeer

Schep voor elk moment de juiste sfeer en 
decoreer je woning met warm tot koelwit 
licht. Profiteer het hele jaar door van 
verschillende stijlen, met helderwit licht dat 
doet denken aan een frisse lentebries, het 
warmwitte licht van de zomerzon of ijskoud 
winters daglicht.

Licht voor je dagelijkse activiteiten

Licht beïnvloedt onze stemming en ons gedrag. 
Philips Hue kan je helpen je dagelijkse 
bezigheden te veranderen in momenten waar 
je van geniet. Sla je ochtendkoffie over en maak 
je klaar voor de dag met koel, helder wit 
daglicht dat je helpt je lichaam en geest te 
verfrissen. Blijf geconcentreerd met fijn 
afgestemd helder wit licht. Of leg je benen 
omhoog en ontspan met een zachte gloed van 
wit licht voor een perfect einde van de dag.

Ontspannen

Leg je benen omhoog en ontspan onder de 
zachte gloed van wit licht voor een perfect 
einde van de dag. Ontspannend wit licht kan je 
helpen 's avonds te relaxen en 's nachts beter 
te slapen

Lezen

Verlies jezelf uren achtereen in je favoriete 
romans. Philips Hue geeft het perfecte witte 
licht om bij te lezen

Voor concentratie

Blijf geconcentreerd met nauwkeurig 
afgestemd helderwit licht. Dat kan je helpen 
dingen snel en efficiënt te doen zonder afgeleid 
te worden, ongeacht of je studeert voor een 
examen, thuis werkt of de perfecte outfit zoekt 
die je het best staat

Energie

Sla die ochtendkoffie maar over en begin 
opgewekt aan je dag met koel, helderwit 
daglicht, de perfecte energieboost voor 
lichaam en geest. Ideaal voor een vliegende 
start of om je energieniveau op te krikken
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Kenmerken
Draadloze dimmerset E27
1x E27-lamp Inclusief dimmer, Tinten van wit (2200-6500 K)



Publicatiedatum  
2017-10-21

Versie: 4.2.1

12 NC: 9290 012 00121

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
De lamp
• Fitting: E27
• Vormfactor: A19
• Levensduur: 25000 uur
• Kleurtemperatuur: 2200 - 6500 K
• Vermogen: 10,5 W
• Ingangsspanning: 220 V - -240 V
• Lichtopbrengst: Van warme tot koele witte kleur
• Lichtsterkte in lumen: 800 lm bij 4000 K
• Software geschikt voor upgrades: bij verbinding 

met de Hue Bridge
• Starten: Direct 100% lichtsterkte
• Hoogte: 110 mm
• Hoogte: 4,3 inch
• Breedte: 62 mm
• Breedte: 2,4 inch
• Max. werkvermogen: 9,5 W
• Max. stand-byvermogen: 0,1 W

De schakelaar
• Inclusief batterijen: 1 x CR2450
• Instelbare knoppen: 1
• Frequentieband: 1400-2483,5 MHz
• Levensduur: 50.000 klikken
• Max. aantal lampen per schakelaar: 10 indien niet 

gekoppeld met de Hue Bridge
• Minimale levensduur batterij: 3 jaar
• Minimale bereik binnenshuis: 471 inch

• Minimale bereik binnenshuis: 12 m
• Montageopties: muur
• Diepte schakelaar: 11 mm
• Hoogte schakelaar: 92 mm
• Breedte schakelaar: 35 mm
• Gewicht schakelaar: 37 g
• Diepte wandplaat: 14 mm
• Hoogte wandplaat: 115 mm
• Breedte wandplaat: 70 mm
• Gewicht inclusief wandplaat: 67 g
• ZigBee Light Link: protocol IEEE 802.15.4

Inhoud van de doos
• Brug: Nee
• Ethernetkabel: Nee
• Stroomadapter: Nee
• Hue-lampen: 1
• Hue-dimmer: 1
• Hue-lampen, wit: Nee
• Hue tap-schakelaar: Nee

Milieu
• Operationele vochtigheid: 5% < H < 95% (niet-

condenserend)
• Operationele temperatuur: 0 °C - 40 °C

Garantie
• 2 jaar
•

8718696678404

Specificaties
Draadloze dimmerset E27
1x E27-lamp Inclusief dimmer, Tinten van wit (2200-6500 K)
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