Philips Hue White
ambiance
Fair, plafondlamp

Inclusief dimmer switch
Ingebouwde LED
Wit
Slimme bediening met Hue
Bridge*

40340/31/P7

Licht voor jouw speciale momenten
van zonsopkomst tot zonsondergang
Voeg de witte Fair Philips Hue-plafondlamp toe aan je Philips Hue-systeem en geniet van
natuurlijk wit licht dat je helpt om te ontwaken, energieker te worden, te focussen, te
lezen en te ontspannen. Deze elegante plafondlamp gaat op in elk interieur
Licht en ontwerp van hoge kwaliteit
• Krachtige verlichting
Licht voor jouw speciale momenten
• Gemakkelijke draadloze bediening met de dimmer (meegeleverd)
• Ontspannen, lezen, concentreren en energie opdoen met lichtrecepten
Volledige controle vanaf smartphone of tablet met de Hue Bridge
• Volledige controle vanaf smartphone of tablet met de Hue Bridge
• Natuurlijk wakker worden en gaan slapen
• Creëer je eigen sfeer met warmwit tot koel daglicht
• Slimme bediening, thuis en als je weg bent
• Stel handige timers in
• Bedien het op jouw manier

4034031P7

Fair, plafondlamp

Inclusief dimmer switch Ingebouwde LED, Wit, Slimme bediening met Hue Bridge*

Kenmerken
Krachtige verlichting
Licht van hoge kwaliteit met een sterke
lichtopbrengst die zorgt voor volop wit licht
voor elke taak of gelegenheid.
Dimmer (meegeleverd)

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.

Natuurlijk wakker worden en gaan
slapen

Volledige controle met de Hue Bridge

Met de dimmer op batterijvoeding voor Philips
Hue kun je gemakkelijk het licht van je white
ambiance-lampen regelen. Blader door de vier
verschillende lichtscènes door eenvoudig op
de 'aan'-knop te drukken, dim of versterk het
licht, en ga zitten voor gebruiksgemak. De
dimmer kan in zijn kleine en elegante houder
overal geplaatst worden en heeft geen
bedrading nodig. Gebruik hem als
afstandsbediening of als lichtschakelaar aan de
wand, en geniet van het juiste lichtrecept voor
elk moment van je dag. Je kunt met één
dimmer tot 10 Hue-lampen bedienen.

Verbind je Philips Hue-lampen met de Bridge
en ontgrendel de eindeloze mogelijkheden van
het systeem.
Creëer de gewenste sfeer

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.
Slimme bediening, thuis en als je weg
bent

Licht voor je dagelijkse activiteiten

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 beïnvloedt onze stemming en ons gedrag.
Philips Hue kan je helpen je dagelijkse
bezigheden te veranderen in momenten waar

Met de apps voor Philips Hue op iOS en
Android kun je je lampen op afstand bedienen
van waar je ook bent. Controleer of je de
lampen wel hebt uitgedaan voordat je van huis
vertrok of schakel ze in als je moet
overwerken. Voor deze functie is verbinding
met de Philips Hue Bridge vereist.
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Fair, plafondlamp

Inclusief dimmer switch Ingebouwde LED, Wit, Slimme bediening met Hue Bridge*

Specificaties
Design en afwerking
• Materiaal: metaal
• Kleur: wit

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimbaar met afstandsbediening
hue-schakelaar
Ingebouwde LED
Ideaal voor sfeercreatie
Diffuus licht
ZigBee Light Link
Inclusief hue-schakelaar
4 lichtinstellingen
Uitbreidbaar met Philips hue bridge

Afmetingen en gewicht van product
•
•
•
•

Hoogte: 9,9 cm
Lengte: 44,4 cm
Breedte: 44,4 cm
Nettogewicht: 5,037 kg

•
•
•
•
•
•

Vermogen meegeleverde lamp: 39W
Totaal lumen armatuur: 3000 lm
Armatuur dimbaar
LED
Levensduur tot: 25.000 uur
IP-code: IP20, bestand tegen voorwerpen groter
dan 12,5 mm, niet bestand tegen water
• Beschermingsklasse: I - geaard

Service

• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking
•
•
•
•

Hoogte: 52,1 cm
Lengte: 48,6 cm
Breedte: 14,8 cm
Gewicht: 6,426 kg

Diversen

Technische specificaties

• Netspanning: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Aantal lampen: 1
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• Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/
slaapkamer
• Stijl: Modern
• Type: Plafonnière
•
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* * Hue-bridge afzonderlijk verkrijgbaar

