Kit inicial, E27
Luz ambiente branca Hue
Luz branca quente a fria
Ponte Hue incluída
Controlo por aplicação ou voz*
Configuração simples
8718699673345

Iluminação inteligente
fácil
Desfrute de cenários relaxantes e energizantes ou crie as suas
próprias rotinas de imediato com o kit inicial Hue White Ambiance,
que inclui a Hue Bridge, 3 lâmpadas inteligentes que
disponibilizam todo o espetro de luz branca e um interruptor
Regulador.
Possibilidades ilimitadas
• Controlar com a voz
• Crie o ambiente com luzes inteligentes brancas suaves a frias
• Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes
• Desfrute da iluminação inteligente certa para as tarefas diárias
• Hub de domótica: Ponte Hue

8718699673345

Destaques
Controlar com a voz

A Philips Hue funciona com o Amazon
Alexa, o Apple HomeKit e o Google
Home, com tecnologia do Assistente
do Google, para permitir o controlo das
luzes com a voz. Ligue e desligue as
luzes. Regule para o brilho pretendido
para criar o ambiente perfeito.
Recupere as cenas predefinidas, altere
as cores e muito mais - tudo sem
mexer um dedo.

Controle as luzes quando não está em
casa

A aplicação Philips Hue fornece-lhe
controlo total sobre as luzes, mesmo
que não esteja em casa. Ligue e
desligue as luzes remotamente só com
a aplicação para garantir que tem a
casa sempre iluminada como quiser.
Iluminação inteligente para tarefas
diárias

Crie o ambiente

Tem mais de 50 000 tonalidades de
luz branca suave a fria para criar o
ambiente certo para trabalhar, jogar ou
relaxar, não interessa a que horas.
Comece a manhã com o pé direito com
uma luz branca fria e brilhante,
energética, ou relaxe à noite com tons
dourados.

Simplifique o seu dia com quatro
efeitos de luz predefinidos,
especialmente concebidos para as
suas tarefas diárias. Dois efeitos de
tons frios, Energizar e Concentrar,
ajudam a dar-lhe energia de manhã e
a manter-se focado, enquanto que os
efeitos mais quentes Ler e Relaxar
ajudam-no a desfrutar de um bom livro
e a sentir-se descansado.

A Ponte Hue

A Ponte Hue é um componente
essencial para um sistema de
iluminação inteligente Philips Hue. É o
cérebro da operação, ao comunicar
com as lâmpadas inteligentes e com a
aplicação Hue para garantir que tudo
funciona em conjunto. Também dispõe
de funcionalidades de domótica, como
temporizadores e rotinas de
programação.
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Especificações
Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC - produto: 8718699673345
• Peso líquido: 0,554 kg
• Peso bruto: 0,739 kg
• Altura: 10,100 cm

Data de publicação:
2020-06-28
Versão: 0.464

• Comprimento: 21,000 cm
• Largura: 21,000 cm
• Número de material (12NC):
929002216903
• Peso líquido: 0,185 kg
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