
Iluminação inteligente
fácil
Dê cor ambiente a qualquer divisão com o kit inicial Philips Hue

White and Color Ambiance. O kit inclui três lâmpadas inteligentes

coloridas e uma Hue Bridge, que oferece controlo das luzes,

acesso à aplicação Hue e um mundo de funcionalidades.

Possibilidades ilimitadas

• Jogue com as luzes coloridas inteligentes

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

• Hub de domótica: Ponte Hue

Iluminação inteligente fácil

• 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

Starter kit GU10

Luz ambiente branca e
colorida Hue

Luz branca e colorida

Controlo inteligente

Controlo por aplicação ou voz*

Hue Bridge incluída
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Destaques
Jogue com as luzes coloridas
inteligentes

Não há limites com a Philips Hue: com
mais de 16 milhões de cores, pode
transformar a sua casa no local
perfeito para festas, dar vida a uma
história de embalar e muito mais.
Utilize efeitos predefinidos de luzes
coloridas para despertar a sensação de
verão sempre que quiser ou use a sua
própria foto para reviver uma memória
especial.

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 

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 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.
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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.

Especificações
Dimensões da lâmpada

• Dimensões (PxAxD): 50x58

Ambiental

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

• Temperatura de funcionamento:
-10 °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): G

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

• Emissão de lúmenes a 4000 K: 350
lm

• Peso: 51

• Tecnologia da lâmpada: LED

• Emissão de lúmenes a 2100 K
(definição pronta a usar): 230 lm

A bridge

• Banda de frequência: 2400-2483.5
MHz

• Altura: 26 mm

• Comprimento X Largura: 88*88 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

• Temperatura da cor: 2000K-6500K
+16 million colors

• Diâmetro: 50 mm

• Encaixe: Gu10

• Formato: GU10

• Altura: 58 mm

• Tensão de entrada: 220V-240V

• Vida útil: 15.000 h

• Fluxo luminoso: Luz branca e colorida

• Emissão de lúmenes: 350 lm
• Consumo máximo em

funcionamento: 5 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: 4,3 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

• 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

• Características especiais: Não
aplicável

• 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: 8719514340107

• Garantia: 2 ano(s)

• Pilhas incluídas: yes

• Temperatura de funcionamento:
-10 °C a 45 °C

• Peso líquido: 0,443 kg

• Emissão de lúmenes a 4000 K: 350
lm

• Banda de frequência: 2400-2483.5
MHz

• Suporta HomeKit: Yes

• Peso bruto: 0,857 kg

• Altura: 26 mm

• Temperatura da cor: 2000K-6500K
+16 million colors

• Bridge: 1

• iOS: 7 or later

• Altura: 140,000 mm

• Comprimento X Largura: 88*88 mm

• Diâmetro: 50 mm

• Classificação IP: 20

• Dimensões (PxAxD): 50x58

• Comprimento: 176,000 mm

• Número máximo de acessórios: 12

• Encaixe: Gu10

• Vida útil: 50.000 clicks

• Cabo de rede Ethernet: 1

• Largura: 219,000 mm

• Número máximo de lâmpadas: 50

• Formato: GU10

• Lâmpadas hue: 3

• Altura: 58 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: 15.000 h

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

• Fluxo luminoso: Luz branca e colorida

• Opções de montagem:
Posicionamento livre

• Adaptador de corrente: 1

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

• Emissão de lúmenes: 350 lm
• Aplicação Bluetooth Philips Hue: IOS

11 e posterior, Android 7.0 e posterior

• Consumo máximo em
funcionamento: 5 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

• Atualizável por software: Sim

• Arranque: Acendimento instantâneo
com fluxo luminoso a 100%

• Potência: 4,3 W

• Peso incluindo placa de parede: 67 g

• Regulável com aplicação Hue e
interruptor: Sim

• Peso: 51

• 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): 230 lm
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