
Iluminação inteligente
fácil
Ideais para a maioria dos equipamentos de luz, estas duas

lâmpadas LED inteligentes E27 oferecem luz fria, luz quente e

todos os tons pelo meio, bem como regulação instantânea sem

fios.

Iluminação inteligente fácil

• Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth

• Controle as luzes com a voz*

• 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

Pacote de 2, E27

Luz ambiente Hue White

Luz branca quente a fria

Controlo instantâneo através de

Bluetooth

Controlo por aplicação ou voz*

Adicione uma Hue Bridge para

usufruir de mais opções
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Destaques
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.

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 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
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 g

• Tecnologia da lâmpada: LED

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

A lâmpada

• Brilho: 1.100

• Temperatura da cor: 2200K-6500K

• Diâmetro: 60 mm

• Encaixe: E27

• Formato: A60

• Altura: 110 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: quando
ligado a uma Hue Bridge ou
Aplicação Bluetooth

• Arranque: Acendimento instantâneo
com fluxo luminoso a 100%

• Potência: 8 W

• Protocolo de comunicação: Bluetooth
e Zigbee

• Regulação extensa: Sim

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

Conteúdo da embalagem

• Lâmpadas hue: 2

Compatível com

• Suporta HomeKit: Yes

• iOS: Yes

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

• Assistentes de voz: Amazon Alexa

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

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

• 2 anos: Sim

• EAN/UPC - produto: 8719514291256

• Garantia: 2 ano(s)

• Brilho: 1.100

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

• Peso líquido: 0,187 kg

• Emissão de lúmenes a 4000 K: 1.100
lm

• Suporta HomeKit: Yes

• Peso bruto: 0,270 kg

• Temperatura da cor: 2200K-6500K

• iOS: Yes

• Altura: 17,400 cm

• Diâmetro: 60 mm

• Dimensões (PxAxD): 60x110

• Comprimento: 7,200 cm

• Encaixe: E27

• Largura: 14,600 cm

• Formato: A60

• Lâmpadas hue: 2

• Altura: 110 mm

• Tensão de entrada: 220V-240V

• Vida útil: 25.000 h

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

• Fluxo luminoso: Luz branca quente a
fria

• Assistentes de voz: Amazon Alexa

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

Android 7.0 e posterior, IOS 11 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

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

• Arranque: Acendimento instantâneo
com fluxo luminoso a 100%

• Potência: 8 W

• Regulável com aplicação Hue e
interruptor: Sim

• Peso: 72 g

• Protocolo de comunicação: Bluetooth
e Zigbee

• Regulação extensa: Sim

• 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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