PHILIPS
Hue White
Lampu plafon Drumlin
Terintegrasi dengan
LED
Aluminium
Kendali cerdas dengan
bridge Hue*
Kontrol dengan
perintah suara*
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Penerangan serbaguna
untuk smart home Anda
Buat lampu Anda otomatis dengan lampu plafon Philips Hue White
Drumlin LED. Dapat diredupkan dan dilengkapi dengan distribusi cahaya
seragam yang lembut, menghadirkan pengalaman kendali cerdas yang
lancar dan menjadwalkan lampu untuk rumah Anda
Penerangan untuk momen Anda
• Bangun dan tidur secara perlahan
• Peredupan tanpa instalasi
• Atur waktu untuk kenyamanan Anda
• Kontrol sesuai keinginan
Kontrol penuh dari perangkat pintar dengan Hue bridge
• Kontrol penuh dari perangkat pintar dengan Hue bridge
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Kelebihan Utama
Bangun dan tidur

Philips Hue akan membantu Anda
bangun tidur sesuai keinginan,
membantu Anda memulai hari dengan
segar. Kecerahan lampu akan
meningkat secara bertahap seperti
matahari terbit dan membantu Anda
bangun secara perlahan, bukan
dengan suara keras dari jam alarm.
Mulailah hari Anda dengan cara yang
benar. Di malam hari, cahaya putih
kekuningan yang hangat dan
menenangkan akan membantu Anda
bersantai, rileks, dan mempersiapkan
tubuh untuk tidur dengan nyenyak.
Peredupan tanpa instalasi

Terjamin lampu Philips Hue dapat
diredupkan secara halus. Tidak terlalu
terang. Tidak terlalu gelap.
Pencahayaan yang pas. Tidak
memerlukan kabel, tukang listrik, atau
instalasi

Pengaturan waktu untuk kenyamanan
Anda

Philips Hue dapat membuat seolaholah Anda berada di rumah, meskipun
kenyataannya tidak, dengan
menggunakan fungsi jadwal di aplikasi
Philips Hue. Atur agar lampu menyala
pada waktu yang telah ditetapkan
sebelumnya, sehingga lampu akan
menyala saat Anda tiba di rumah. Anda
bahkan dapat mengatur agar lampu
kamar menyala pada waktu yang
berbeda-beda. Dan tentu saja, Anda
dapat mematikan lampu secara
bertahap di malam hari, sehingga tidak
perlu khawatir ada lampu yang masih
menyala. Diperlukan sambungan
dengan Philips Hue bridge untuk fungsi
ini.

Kontrol sesuai keinginan
Hubungkan lampu Philips Hue dengan
Philips Hue bridge untuk menikmati
kontrol optimal cahaya dari perangkat
pintar melalui aplikasi Philips Hue.
Atau, tambahkan sakelar pada sistem
untuk menyalakan lampu. Atur waktu,
notifikasi, alarm, dan lainnya untuk
pengalaman seutuhnya dengan Philips
Hue. Philips Hue berfungsi dengan
Amazon Alexa*, Apple HomeKit,
Google Home*, dan DingDong* kontrol
suara yang efisien. Nyalakan dan
matikan lampu, ubah suasana warna,
dan aktifkan suasana pre-set dengan
mudah menggunakan suara Anda.
Kontrol penuh dengan Hue bridge

Hubungkan lampu Philips Hue Anda
dengan bridge untuk membuka
kemungkinan tak terbatas pada sistem.
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Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: putih
• Bahan: sintetis
Fitur ekstra/aksesori yang disertakan
• Dapat diredupkan dengan remote
control: Y
• Terintegrasi dengan LED: Y
• Link Lampu ZigBee: Y
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Fungsional,
Ruang Keluarga & Kamar Tidur
• Jenis: Lampu plafon
• EyeComfort: Tidak

Dimensi & berat kemasan
• SAP EAN/UPC - Bagian:
6947830432158
• Tinggi: 17,3 cm
• Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 4,900
kg
• Berat: 4,900 kg
• Berat bersih (Bagian): 2,400 kg
• Panjang SAP (Bagian): 0,000 mm
• Lebar SAP (Bagian): 0,000 mm
• Lebar: 50,6 cm
• Panjang: 50,6 cm

Dimensi & berat produk
• Tinggi: 11,2 cm
• Panjang: 41,6 cm
• Berat bersih: 2,400 kg
• Lebar: 41,6 cm
Spesifikasi teknis
• Masa pakai hingga: 15.000 jam
• Total lumen output lampu: 1800 lm
• Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Peralatan lampu dapat diredupkan: Y
• LED: Y
• Jumlah lampu: 1
• Termasuk lampu Watt: 28 W
• Lampu pengganti watt maksimum: 28
W
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 12,5 mm,
tidak ada perlindungan terhadap air
• Kelas perlindungan: II - insulasi
ganda
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