
Iluminação inteligente
fácil
Leve a iluminação inteligente consigo com a Hue Go portátil.

Desde um toque de cor até se tornar na peça central que define o

ambiente, a Hue Go permite-lhe definir o ambiente perfeito.

Funciona como uma luz autónoma ou pode ser integrada no seu

sistema de iluminação inteligente com a Hue Bridge.

Possibilidades ilimitadas

• Sincronize filmes, programas de TV, músicas e jogos com luzes
inteligentes 

• Comando no produto

• Uma luz inteligente verdadeiramente portátil

• Efeitos de iluminação naturais e dinâmicos

• Desperte e adormeça com as luzes inteligentes

Iluminação inteligente fácil

• Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth

• Controle as luzes com a voz*

• Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente
colorida

• Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

• Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias

• Explore o conjunto completo de funcionalidades de iluminação
inteligentes

Luz portátil Go
(modelo mais recente)

Luz ambiente branca e
colorida Hue

LED e bateria integrados

Controlo Bluetooth através da

aplicação

Controlo por aplicação ou voz*

Adicione uma Hue Bridge para

usufruir de mais opções
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Destaques
Sincronize filmes, programas de TV,
músicas e jogos com luzes
inteligentes 

Leve o seu entretenimento a novos
patamares sincronizando a ação no
ecrã ou a batida da música com as
suas luzes inteligentes.* Escolha a
forma como gostaria de sincronizar as
suas luzes com filmes, músicas
(incluindo com a nossa integração com
o Spotify!), programas de TV ou jogos e
observe como as luzes coloridas na
sua área de entretenimento reagem. 
*É necessária uma Hue Bridge 

Comando no produto

Altere as definições de luz diretamente
com o botão na parte posterior da Hue
Go. As sequências de pressão simples
permitem percorrer diferentes
definições de luz ou utilizar efeitos de
iluminação dinâmica predefinidos,
incluindo as soluções de luz
concebidas especialmente Ler,
Relaxar, Concentrar e Revitalizar.

Uma luz inteligente verdadeiramente
portátil

A luz inteligente portátil Hue Go pode
ir verdadeiramente para onde desejar,
graças à sua bateria recarregável
incorporada. Leve esta lâmpada
consigo quando viaja, utilize-la como
peça central num jantar romântico ou
leve-a para espaços interiores para
melhorar o ambiente das suas festas
de verão. Desfrute de 2,5 horas de
iluminação inteligente brilhante ou de
até 18 horas quando utiliza o efeito de
luz Vela aconchegante.

Efeitos de iluminação naturais e
dinâmicos

Melhore o ambiente nos momentos
especiais com uma luz viva. Utilize
efeitos de luz dinâmicos, tais como
Vela aconchegante, Café de domingo,
Meditação, Floresta encantada e
Aventura noturna para criar o ambiente
perfeito em qualquer situação.

Desperte e adormeça com as luzes
inteligentes

Ligue a sua Hue Go à Hue Bridge e
deixe que as suas luzes simulem o
nascer do sul pela manhã com a rotina
Acordar, que ilumina lentamente as
suas luzes numa hora predefinida para
o ajudar a começar o dia com calma e
revigorado. À noite, defina uma rotina Ir
dormir, que gradualmente reduz a
intensidade da luz branca suave e o
ajuda a preparar-se para uma boa
noite de sono.

Controle até 10 luzes com a aplicação
Bluetooth

Com a aplicação Hue Bluetooth, pode
controlar as suas luzes inteligentes Hue
numa mesma sala da sua casa.
Adicione até 10 lâmpadas inteligentes
e controle-as apenas com o toque de
um botão no seu dispositivo móvel.
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Controle as luzes com a voz*

A Philips Hue funciona com a Amazon
Alexa e o Google Assistente quando é
emparelhada com um dispositivo
Google Nest ou Amazon Echo
compatível. Os comandos de voz
simples permitem-lhe controlar várias
luzes numa divisão ou apenas uma
única lâmpada.

Crie uma experiência personalizada
com iluminação inteligente colorida

Transforme a sua casa com mais de 16
milhões de cores, criando
instantaneamente a atmosfera certa
para qualquer evento. Com o toque de
um botão, pode criar um ambiente
festivo, transformar a sua sala de estar
numa sala de cinema, melhorar a
decoração da sua casa com notas de
cor e muito mais.

Crie o ambiente certo com luz branca
quente a fria

Estas lâmpadas e equipamentos de luz
oferecem tonalidades de luz branca
suave a fria diferentes. Com total
regulação da intensidade de luzes
noturnas brilhantes a suaves, pode
ajustar as suas luzes para aperfeiçoar
as sombras e o brilho da luz para as
suas necessidades diárias.

Obtenha soluções de luz perfeitas
para as suas atividades diárias

Simplifique o seu dia e torne-o mais
agradável com quatro soluções de luz
predefinidas, especialmente
concebidos para as suas tarefas
diárias: Energizar, Concentrar, Ler e
Relaxar. Os dois efeitos de tons frios,
Energizar e Concentrar, ajudam a dar-
lhe energia de manhã ou a manter-se
focado, enquanto que os efeitos mais
quentes Ler e Relaxar ajudam-no a
desfrutar de uma leitura confortável ou
a sentir-se descansado.

Explore o conjunto completo de
funcionalidades de iluminação
inteligentes

Adicione uma Hue Bridge (vendida
separadamente) às suas luzes
inteligentes para usufruir do conjunto
completo de funcionalidades Philips
Hue. Com uma Hue Bridge, pode
adicionar até 50 luzes inteligentes para
controlar em toda a sua casa. Crie
rotinas para automatizar toda a sua
instalação de iluminação doméstica
inteligente. Controle as suas luzes
quando não está em casa ou adicione
acessórios, tais como sensores de
movimento e interruptores inteligentes.
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Especificações
Design e acabamento

• Cor: branco

• Material: sintético

Funcionalidade extra/acessório incl.

• Mudança de cores (LED): Sim

• Efeito de luz difusa: Sim

• Intensidade regulável: Sim

• Interruptor para ligar/desligar no
artigo: Sim

• Totalmente apropriada para a criação
de ambiente: Sim

• Portátil: Sim

• Adaptador de corrente incluído: Sim

• Ligação de luz ZigBee: Sim

Diversos

• Concebida especialmente para: Sala
de estar e quarto

• Estilo: Moderno

• Tipo: Candeeiro de mesa

• EyeComfort: Não

Dimensões e peso do produto

• Altura: 7,9 cm

• Comprimento: 15 cm

• Peso líquido: 0,625 kg

• Largura: 15 cm

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

• Vida útil até: 20.000 h

• Fonte de luz equivalente à lâmpada
tradicional de: 43 W

• Cor da luz: 2000-6500 Hue White
Color Ambiance

• Alimentação elétrica: Entre 220 V e
240 V

• 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
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Design e acabamento

• Cor: branco

• Concebida especialmente para: Sala
de estar e quarto

• EAN/UPC - produto: 8718696173992

• Garantia: 2 ano(s)

• Peso líquido: 0,625 kg

• Material: sintético

• Estilo: Moderno

• Peso bruto: 1,152 kg

• Tipo: Candeeiro de mesa

• Altura: 100,000 mm

• Altura: 7,9 cm

• Vida útil até: 20.000 h

• EyeComfort: Não

• Comprimento: 219,000 mm

• Largura: 209,000 mm

• Comprimento: 15 cm

• Peso líquido: 0,625 kg

• Largura: 15 cm

• Fonte de luz equivalente à lâmpada
tradicional de: 43 W

• Mudança de cores (LED): Sim

• Efeito de luz difusa: Sim

• Intensidade regulável: Sim

• Cor da luz: 2000-6500 Hue White
Color Ambiance

• Alimentação elétrica: Entre 220 V e
240 V

• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Sim

• LED: Sim

• LED incorporado: Sim

• Interruptor para ligar/desligar no
artigo: Sim

• Totalmente apropriada para a criação
de ambiente: Sim

• Código IP: IP20

• Classe de proteção: III - voltagem
ultra baixa de segurança

• Portátil: Sim

• Adaptador de corrente incluído: Sim

• 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

• Ligação de luz ZigBee: Sim
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