Embalagem dupla
de barra de luz Play
Hue White and color
ambiance
Embalagem dupla
LED integrado
Preto
Controlo inteligente com a Hue
Bridge*
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Design compacto
Crie um efeito de iluminação inteligente colorida com o design
elegante da barra de luz Play em preto. É fornecida numa
embalagem com 2 barras de luz Play e uma fonte de alimentação
que permite ligar até três luzes. Pode ser instalada na vertical, na
horizontal ou atrás da sua TV com os suportes incluídos.
Controlo total através de dispositivo inteligente com a ponte Hue
• Controlo total através de dispositivo inteligente com a ponte Hue
Design compacto, experiência de luz plena
• Disponha a Hue Play como quiser
• Decore a casa com luzes inteligentes ambiente
• Montagem por trás da TV
• Crie o ambiente com luz desde branca quente até natural branca fria
• Amplifique o entretenimento com iluminação inteligente
• Conecte 3 barras de luz Hue Play com 1 ficha
• Controle-a à sua maneira
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Destaques
Total controlo com a ponte Hue

Montagem por trás da TV

Amplifique o entretenimento

Ligue as suas luzes Philips Hue à ponte
para descobrir uma infinidade de
possibilidades do sistema.

Monte a barra de luz inteligente Philips
Hue Play atrás do ecrã, com os clipes e
a fita adesiva de dupla face incluídos,
para criar instantaneamente uma bela
iluminação de fundo numa cor à sua
escolha.

Deixe-se envolver no filme, jogo ou
música com a magia da luz. Com
milhões de cores por onde escolher e
inúmeras opções de iluminação, pode
transformar qualquer sala de estar
numa sala de cinema privada. Basta
lembrar-se de trazer as pipocas!

Disponha a Hue Play como quiser

Crie o seu próprio ambiente
Conecte 3 barras de luz Hue Play

A barra de luz Philips Hue Play pode
ser montada numa parede ou TV,
colocada em cima de qualquer
superfície ou em pé. Uma luz
inteligente versátil, é a peça de
destaque perfeita para qualquer sala
de estar, espaço de entretenimento ou
sala de multimédia.
Decore a casa com luzes inteligentes

Transforme a atmosfera da sua casa
com apenas o toque de um botão. Use
mais de 16 milhões de cores e
50.000 tonalidades de luz branca fria
a quente para criar momentos
especiais, o ambiente de uma festa ou
simplesmente relaxar à noite.

Crie o ambiente certo para qualquer
momento e decore a sua casa com
uma variedade de luzes brancas
quentes a frias. Desfrute de diferentes
estilos durante o ano: uma luz branca
brilhante que lhe recorde uma brisa
primaveril, uma luz branca suave que
lhe recorde o sol do verão ou uma luz
branca fria que lhe recorde o inverno.
Para desfrutar desta funcionalidade, é
necessária a ligação a uma ponte
Philips Hue.

A Hue Play não vai aumentar o
amontoado de fios por trás da sua TV
nem ocupar demasiadas tomadas:
pode conectar três barras de luz
inteligente Hue Play à mesma fonte de
alimentação, deixando espaço mais do
que suficiente para todos os outros
dispositivos.
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Controle-a à sua maneira

Conecte as suas luzes Philips Hue à
ponte e comece a descobrir as infinitas
possibilidades. Controle as luzes a
partir do seu smartphone ou tablet
através da Philips Hue app ou adicione
comutadores ao sistema para ativar as
luzes. Defina temporizadores,
notificações, alarmes e muito mais para
obter a experiência completa da

Especificações
Design e acabamento
• Cor: preto
• Material: sintético
Diversos
• Concebida especialmente para: Sala
de estar e quarto
• Estilo: Expressivo
• EyeComfort: Sim
Dimensões e peso do produto
• Comprimento do cabo: 2 m
• Altura: 3,6 cm
• Comprimento: 25,3 cm
• Peso líquido: 0,710 kg
• Largura: 4,4 cm
Assistência
• Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas
• Emissão de lúmenes a 4000 K: 500
lm
• Vida útil até: 25.000 h
• Fonte de luz equivalente à lâmpada
tradicional de: 42 W
• Cor da luz: 2000-6500 Hue White
Color Ambiance
• Alimentação elétrica: 50-60 Hz
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Sim
• LED: Sim
• LED incorporado: Sim
• Código IP: IP20
• Classe de proteção: III - voltagem
ultra baixa de segurança
• Capacidade de substituição da fonte
de luz: Fonte de luz LED não
substituível
• Capacidade de substituição de
equipamentos de controlo:
Equipamento de controlo não
substituível pelo utilizador final
• Emissão de lúmenes a 2100 K
(definição pronta a usar): 490 lm
Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC - produto: 8718696170724
• Peso líquido: 0,766 kg
• Peso bruto: 1,103 kg
• Altura: 100,000 mm
• Comprimento: 292,000 mm
• Largura: 209,000 mm
• Número de material (12NC):
915005733901

Philips Hue. Os produtos Philips Hue
até funcionam com Amazon Alexa,
Apple Homekit e Google Home,
permitindo-lhe controlar as suas luzes
com a voz.
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