
Iluminação inteligente
fácil
Desfrute de cenários relaxantes e energizantes ou crie as suas

próprias rotinas de imediato com o kit inicial E27 Hue White

Ambiance, que inclui a Hue Bridge, 3 lâmpadas inteligentes que

disponibilizam todo o espetro de luz branca e um interruptor Hue

Smart.

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

• Controle as luzes instantaneamente

• Instalação fácil, sem fios

Starter kit E27

Luz ambiente Hue White

Luz branca quente a fria

Hue Bridge incluída

Controlo por aplicação ou voz*

Interruptor inteligente incluído
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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.

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.

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

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.

Controle as luzes instantaneamente

Obtenha controlo instantâneo das
luzes inteligentes Philips Hue com o
Hue dimmer switch. Com o toque de
um botão, toda a sua família poderá
instantaneamente regular ou iluminar a
divisão, acender e apagar as luzes ou
definir efeitos de luz.
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Instalação fácil, sem fios O design sem fios alimentado por
bateria do Hue dimmer switch permite-
lhe montá-lo em qualquer lugar com a
fita adesiva incluída. Retire o
interruptor do suporte na parede e
utilize-o como um telecomando ou
fixe-o a qualquer superfície magnética.

Especificações
Dimensões da lâmpada

• Dimensões (PxAxD): 60x110

Ambiental

• Humidade de funcionamento:
5%<H<<95% (sem condensação)

• Temperatura de funcionamento: -20
°C a 45 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.

• Regulável com aplicação Hue e
interruptor: Sim

Garantia

• 2 anos: Sim

Consumo de energia

• Etiqueta de eficiência energética
(EEL): F

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

• Emissão de lúmenes a 4000 K: 1.100
lm

• Peso: 72

• Tecnologia da lâmpada: LED

• Emissão de lúmenes a 2100 K
(definição pronta a usar): 806 lm

A bridge

• Banda de frequência: 2400-2483.5
MHz

• Altura: 26 mm

• Número máximo de acessórios: 12

• Número máximo de lâmpadas: 50

• Adaptador de corrente: 100 a 240 V
CA/50 a 60 Hz

• Consumo de energia: 250mA max

A lâmpada

• Brilho: 1.100

• Temperatura da cor: 2200-6500K +
16 million colors

• Diâmetro: 60 mm

• Encaixe: E27

• Formato: A60

• Altura: 109 mm

• Tensão de entrada: 220V-240V

• Vida útil: 25.000 h

• Fluxo luminoso: Luz branca quente a
fria

• Emissão de lúmenes: 1100 lm
• Consumo máximo em

funcionamento: 8 W

• Consumo máximo em espera: 0.5 W

• Número de ciclos de acendimento:
50.000

• Fator de potência: 0.5

• Vida útil nominal: 25.000 h

• Atualizável por software: Sim

• Arranque: Acendimento instantâneo
com fluxo luminoso a 100%

• Potência: 8 W

• Protocolo de comunicação: Bluetooth
e Zigbee

• Atualizável por software: Quando
ligado a uma Bridge Hue ou
Aplicação Bluetooth
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O interruptor

• Pilhas incluídas: yes

• Banda de frequência: 2400-2483,5
MHz

• Classificação IP: 20

• Vida útil: 50.000 clicks

• Máx. de luzes por interruptor: 10 se
não estiverem ligadas a uma ponte
Hue

• Vida útil mínima da bateria: 2 a

• Opções de montagem:
Posicionamento livre, parede

• Características especiais: Não
aplicável

• Profundidade do interruptor: 11 mm

• Comprimento do interruptor: 92 mm

• Largura do interruptor: 35 mm

• Profundidade da placa de parede: 6
mm

• Comprimento da placa de parede: 76
mm

• Largura da placa de parede: 70 mm

• Peso incluindo placa de parede: 67 g

• Peso do interruptor: 37 g

Conteúdo da embalagem

• Bridge: 1

• Cabo de rede Ethernet: 1

• Lâmpadas hue: 3

• Interruptor de regulação da
intensidade da luz Hue: 1

• Adaptador de corrente: 1

Compatível com

• Suporta HomeKit: Yes

• iOS: 7 or later

• aplicação Philips Hue: IOS 13 e
superior, Android 8.0 e superior

• Assistentes de voz: Amazon Alexa,
Google Assistente, Apple HomeKit
(através de Ponte Hue), Microsoft
Cortana (através de Ponte Hue)

• Aplicação Bluetooth Philips Hue: IOS
11 e posterior, Android 7.0 e posterior

Dimensões da lâmpada

• Humidade de funcionamento:
5%<H<<95% (sem condensação)

• 2 anos: Sim

• EAN/UPC - produto: 8719514291232

• Garantia: 2 ano(s)

• Brilho: 1.100

• Pilhas incluídas: yes

• Temperatura de funcionamento: -20
°C a 45 °C

• Peso líquido: 0,549 kg

• Emissão de lúmenes a 4000 K: 1.100
lm

• Banda de frequência: 2400-2483.5
MHz

• Suporta HomeKit: Yes

• Peso bruto: 1,010 kg

• Altura: 26 mm

• Temperatura da cor: 2200-6500K +
16 million colors

• Banda de frequência: 2400-2483,5
MHz

• Bridge: 1

• iOS: 7 or later

• Altura: 14,000 cm

• Diâmetro: 60 mm

• Classificação IP: 20

• Dimensões (PxAxD): 60x110

• Comprimento: 17,600 cm

• Número máximo de acessórios: 12

• Encaixe: E27

• Vida útil: 50.000 clicks

• Cabo de rede Ethernet: 1

• Largura: 21,900 cm

• Número máximo de lâmpadas: 50

• Formato: A60

• Lâmpadas hue: 3

• Altura: 109 mm

• Máx. de luzes por interruptor: 10 se
não estiverem ligadas a uma ponte
Hue

• Interruptor de regulação da
intensidade da luz Hue: 1

• Adaptador de corrente: 100 a 240 V
CA/50 a 60 Hz

• Tensão de entrada: 220V-240V

• Vida útil mínima da bateria: 2 a

• Consumo de energia: 250mA max

• Vida útil: 25.000 h

• aplicação Philips Hue: IOS 13 e
superior, Android 8.0 e superior

• Fluxo luminoso: Luz branca quente a
fria

• Opções de montagem:
Posicionamento livre, parede

• Adaptador de corrente: 1
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• Assistentes de voz: Amazon Alexa,
Google Assistente, Apple HomeKit
(através de Ponte Hue), Microsoft
Cortana (através de Ponte Hue)

• Emissão de lúmenes: 1100 lm
• Aplicação Bluetooth Philips Hue: IOS

11 e posterior, Android 7.0 e posterior

• Consumo máximo em
funcionamento: 8 W

• Consumo máximo em espera: 0.5 W

• Número de ciclos de acendimento:
50.000

• Fator de potência: 0.5

• Vida útil nominal: 25.000 h

• Características especiais: Não
aplicável

• Profundidade do interruptor: 11 mm

• Atualizável por software: Sim

• Arranque: Acendimento instantâneo
com fluxo luminoso a 100%

• Comprimento do interruptor: 92 mm

• Potência: 8 W

• Largura do interruptor: 35 mm

• Profundidade da placa de parede: 6
mm

• Comprimento da placa de parede: 76
mm

• Largura da placa de parede: 70 mm

• Peso incluindo placa de parede: 67 g

• Regulável com aplicação Hue e
interruptor: Sim

• Peso: 72

• Peso do interruptor: 37 g

• Protocolo de comunicação: Bluetooth
e Zigbee

• Tecnologia da lâmpada: LED

• Atualizável por software: Quando
ligado a uma Bridge Hue ou
Aplicação Bluetooth

• Emissão de lúmenes a 2100 K
(definição pronta a usar): 806 lm
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