
Iluminação inteligente
fácil
Crie o ambiente em qualquer divisão da sua casa com a elegante

lâmpada Philips Hue Iris, disponível em preto. Com uma luz que se

projeta na parede com cor e oferece uma retroiluminação suave, a

Iris confere um efeito exclusivo e sofisticado. Adicione uma Hue

Bridge para desbloquear o conjunto completo de funcionalidades

de iluminação inteligentes.

Possibilidades ilimitadas

• Controlo por aplicação ou voz*

• Uma elegante lâmpada "plug-and-play"

• A beleza aliada à inteligência

• Luzes inteligentes que o vão ajudar a despertar e adormecer de
forma mais natural

Iluminação inteligente fácil

• Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth

• 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

Candeeiro de mesa
Iris

Luz ambiente branca e
colorida Hue

LED integrado

Controlo instantâneo através de

Bluetooth

Controlo por aplicação ou voz*

Adicione uma Hue Bridge para

usufruir de mais opções
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Destaques
Controlo por aplicação ou voz*

O Philips Hue funciona com a Alice, a
Siri e o Google Assistente. Os
comandos de voz simples permitem-
lhe regular, aumentar a intensidade ou
alterar a cor das suas luzes, quer
pretenda controlar uma única lâmpada
ou todas as lâmpadas da sua casa. O
controlo por voz necessita de um
Philips Hue Bridge e de um dispositivo
parceiro compatível.

Uma elegante lâmpada "plug-and-
play"

A lâmpada Philips Hue Iris oferece um
estilo único que complementa
qualquer decoração da sua casa.
Coloque a lâmpada de realce em
qualquer lugar da sua casa, seja para
iluminar as paredes de uma divisão
com luz colorida ou coloque-a numa
mesa-de-cabeceira para obter uma
suave luz de presença.

A beleza aliada à inteligência

O design icónico da lâmpada Philips
Hue Iris foi reformulado. Disponível em
preto ou branco, a Iris conta com um
cabo envolto em tecido, combinação
de materiais, tubo metálico interno e
um efeito de luz único, uma mancha de
cor com uma retroiluminação suave,
para criar uma lâmpada inteligente e
sofisticada.

Luzes inteligentes que o vão ajudar a
despertar e adormecer de forma mais
natural

Emparelhe o a sua lâmpada Philips
Hue Iris de edição limitada com a
Ponte Hue para descobrir as rotinas de
despertar e dormir, que o vão ajudar a
adormecer e despertar de forma mais
natural. As capacidades de regulação
extensa da lâmpada, a par da
retroiluminção difusa, permitem
desfrutar de um nascer do sol pessoal
pela manhã à medida que as suas
luzes vão aumentando de intensidade
ou regular gradualmente para luzes
brancas quentes que o vão ajudar a
adormecer mais facilmente.

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.

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.
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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.

Especificações
Design e acabamento

• Cor: preto

• Material: sintético e metal

Funcionalidade extra/acessório incl.

• Mudança de cores (PowerLED): Sim

• Efeito de luz difusa: Sim

• Intensidade regulável: Sim

• Regulável com aplicação Hue e
interruptor: Sim

• FFP - Embalagem de abertura fácil:
Sim

• LEDs integrados: Sim

• Totalmente apropriada para a criação
de ambiente: Sim

• Adaptador de corrente incluído: Sim

• Ficha para Reino Unido incluída: Sim

• Ligação de luz ZigBee: Sim

Diversos

• Concebida especialmente para: Sala
de estar e quarto

• Tipo: Candeeiro de mesa

• EyeComfort: Não

Dimensões e peso do produto

• Comprimento do cabo: 2 m

• Altura: 19,4 cm

• Comprimento: 20,4 cm

• Largura: 18,8 cm

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)
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Especificações técnicas

• Emissão de lúmenes a 4000 K: 570
lm

• Vida útil até: 25.000 h

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

• Alimentação elétrica: Entre 100 V e
240 V, 50-60 Hz

• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Sim

• LED: Sim

• LED incorporado: Sim

• Número de lâmpadas: 1

• Potência da lâmpada incluída: 8.1

• Código IP: IP20, proteção contra
objetos com mais de 12,5 mm, sem
proteção contra água

• 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): 520 lm

Design e acabamento

• Cor: preto

• Concebida especialmente para: Sala
de estar e quarto

• EAN/UPC - produto: 8719514264489

• Comprimento do cabo: 2 m

• Garantia: 2 ano(s)

• Peso líquido: 0,860 kg

• Emissão de lúmenes a 4000 K: 570
lm

• Material: sintético e metal

• Peso bruto: 1,170 kg

• Tipo: Candeeiro de mesa

• Altura: 22,800 cm

• Altura: 19,4 cm

• Vida útil até: 25.000 h

• EyeComfort: Não

• Comprimento: 17,400 cm

• Largura: 21,900 cm

• Comprimento: 20,4 cm

• Largura: 18,8 cm

• Mudança de cores (PowerLED): Sim

• Efeito de luz difusa: Sim

• Intensidade regulável: Sim

• Regulável com aplicação Hue e
interruptor: Sim

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

• FFP - Embalagem de abertura fácil:
Sim

• LEDs integrados: Sim

• Alimentação elétrica: Entre 100 V e
240 V, 50-60 Hz

• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Sim

• LED: Sim

• LED incorporado: Sim

• Número de lâmpadas: 1

• Potência da lâmpada incluída: 8.1

• Totalmente apropriada para a criação
de ambiente: Sim

• Código IP: IP20, proteção contra
objetos com mais de 12,5 mm, sem
proteção contra água

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

• Adaptador de corrente incluído: Sim

• Ficha para Reino Unido incluída: 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
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• Emissão de lúmenes a 2100 K
(definição pronta a usar): 520 lm

• Ligação de luz ZigBee: Sim

8719514264489

Data de publicação:
2022-05-12
Versão: 0.450

© 2022 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não
fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão
ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável
por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas
neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não
constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em
contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são
marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com


