
Iluminação pessoal sem
fios
O cérebro do sistema de iluminação inteligente Philips Hue, a Hue

Bridge, permite-lhe conectar e controlar até 50 luzes e acessórios.

Basta ligá-la e usar a aplicação Hue para definir rotinas,

temporizadores, efeitos de luz personalizados e muito mais.

Possibilidades ilimitadas

• Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes

• Ligue até 50 luzes inteligentes

• Sempre atualizado

• Hub de domótica: Ponte Hue

• Adicione sensores, interruptores inteligentes e muito mais

• Controle as luzes com a voz

Hue Bridge

Hue

Configuração simples

Controlo inteligente

Adicione até 50 luzes

Controlar com a voz
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Destaques
Controlo fora-de-casa

Ligue as luzes inteligentes à Ponte Hue
e transfira a aplicação Hue para
garantir que a sua casa está bem
iluminada, esteja onde estiver. Defina
rotinas de luz na aplicação para
acender as luzes a uma certa hora,
simulando a sua presença para lhe dar
paz de espírito.

Ligue até 50 luzes inteligentes

A Ponte Hue permite-lhe conectar até
50 luzes, assim pode equipar toda a
sua casa (por dentro e por fora) e
controlar todas a partir da aplicação.

Sempre atualizado

A Philips Hue utiliza ZigBee, uma
tecnologia segura e fiável de baixo
consumo de energia, para controlar as
luzes inteligentes. Todas as novas
funcionalidades e melhorias efetuadas
no sistema são automaticamente
atualizadas para as luzes inteligentes
Hue.

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.

Adicione sensores e interruptores
inteligentes

Melhore o seu sistema de iluminação
inteligente Hue com vários acessórios,
incluindo sensores de movimento e
reguladores inteligentes. Conecte até
12 acessórios a uma ponte Hue e
automatize totalmente a sua casa.

Controlar com a voz

Ao conectar à Ponte Hue, pode
emparelhar as luzes com a Alexa, o
Apple HomeKit e o Assistente Google e
controlar as luzes apenas com a voz.
Os comandos de voz simples
permitem-lhe ligar e desligar as luzes,
reduzir ou aumentar a intensidade das
luzes, e até definir um efeito de luz.

Especificações
Ambiental

• Humidade de funcionamento:
0%<H<<80% (sem condensação)

• Temperatura de funcionamento: 0 °C
- 40 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.

• Adaptador de corrente incluído: Sim

Garantia

• 2 anos: Sim
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Consumo de energia

• Etiqueta de eficiência energética
(EEL): n/a

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

• A bridge: Banda de frequência, 2400
-2483,5 MHz

• Peso: 280

A bridge

• Diâmetro: 88 mm

• Banda de frequência: 2400-2483.5
MHz

• Altura: 26 mm

• Comprimento X Largura: 90.9 x 90.6
mm

• Número máximo de acessórios: 10

• Número máximo de lâmpadas: 50

• Opções de montagem: Ambiente de
trabalho, Parede

• Adaptador de corrente: 100 a 240 V
CA/50 a 60 Hz, Voltagem de saída:
5 V CC 600 mA, Potência em espera:
máx. de 0,1 W

• Consumo de energia: 250mA max

Conteúdo da embalagem

• Bridge: 1

• Cabo de rede Ethernet: 1

• Adaptador de corrente: 1

Compatível com

• 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)

Ambiental

• Humidade de funcionamento:
0%<H<<80% (sem condensação)

• 2 anos: Sim

• EAN/UPC - produto: 8719514342620

• Garantia: 2 ano(s)

• Diâmetro: 88 mm

• Temperatura de funcionamento: 0 °C
- 40 °C

• Peso líquido: 0,220 kg

• Banda de frequência: 2400-2483.5
MHz

• Peso bruto: 0,313 kg

• Altura: 26 mm

• Bridge: 1

• Altura: 17,400 cm

• Comprimento X Largura: 90.9 x 90.6
mm

• Comprimento: 7,200 cm

• Número máximo de acessórios: 10

• Cabo de rede Ethernet: 1

• Largura: 14,600 cm

• Número máximo de lâmpadas: 50

• Opções de montagem: Ambiente de
trabalho, Parede

• Adaptador de corrente: 100 a 240 V
CA/50 a 60 Hz, Voltagem de saída:
5 V CC 600 mA, Potência em espera:
máx. de 0,1 W

• Consumo de energia: 250mA max

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

• Adaptador de corrente: 1

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

• A bridge: Banda de frequência, 2400
-2483,5 MHz

• Peso: 280

• Adaptador de corrente incluído: Sim

8719514342620

Data de publicação:
2022-05-20
Versão: 0.6951

© 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


