
Iluminação inteligente
fácil
Obtenha uma uma iluminação brilhante para espaços como a

garagem ou a cozinha, bem como uma luz mais suave em

qualquer divisão, com uma lâmpada Philips Hue White A67, que

oferece uma potente emissão de 1600 lúmenes (equivalente a 100

W) e regulação da intensidade da luz sem fios. Estabeleça ligação

a uma Hue Bridge para aceder ao conjunto completo de

funcionalidades de iluminação inteligentes.

Possibilidades ilimitadas

• Potente luz branca brilhante

Iluminação inteligente fácil

• Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth

• Controle as luzes com a voz*

• Crie o ambiente certo com luz branca suave

• Explore o conjunto completo de funcionalidades de iluminação
inteligentes

Pacote de 1, A67 E27

Hue White

Potente luz branca brilhante

Controlo instantâneo através de

Bluetooth

Controlo por aplicação ou voz*

Adicione uma Hue Bridge para

usufruir de mais opções
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Destaques
Potente luz branca brilhante

A lâmpada High Lumen oferece uma
potente luz branca que é
suficientemente brilhante para iluminar
totalmente a cozinha, a garagem ou
qualquer outra divisão onde precisa de
iluminação funcional. Com uma
emissão de 1600 lúmenes de luz
brilhante, esta é, sem surpresa, a
lâmpada Philips Hue mais brilhante.

Controle até 10 luzes com a aplicação
Bluetooth

O Philips Hue com Bluetooth é a forma
mais fácil de começar a utilizar a
iluminação inteligente. Crie o ambiente
instantaneamente com lâmpadas LED
com Bluetooth e a aplicação Hue
Bluetooth, que permite controlar até 10
luzes na mesma divisão.

Controle as luzes com a voz*

Ative a ajuda sem mãos em qualquer
divisão com as luzes inteligentes
ativadas por voz com Bluetooth. Basta
emparelhar as suas luzes Hue com
qualquer dispositivo Amazon Echo ou
Google Home compatível para
desfrutar da comodidade da gestão
das suas luzes inteligentes apenas com
a sua voz.

Crie o ambiente certo com luz branca
suave

Desfrute da tonalidade perfeita de luz
branca quente para complementar
qualquer decoração e para ajudá-lo
nas suas tarefas diárias. Totalmente
regulável, a iluminação inteligente Hue
White é o ponto de partida perfeito
para criar o ambiente certo na sua casa
(emissão de lúmenes elevada)

Explore o conjunto completo de
funcionalidades de iluminação
inteligentes

Adicione uma Ponte Hue ao seu
ambiente controlado por Bluetooth
para tornar o seu sistema de
iluminação ainda mais inteligente*.
Com a Ponte Hue, poderá adicionar
até 50 luzes, incluindo as suas atuais
lâmpadas com Bluetooth, e acessórios
inteligentes em toda a sua casa.
Aproveite também as funções
atualizadas, como o controlo quando
não está em casa.

Especificações
Dimensões da lâmpada

• Dimensões (PxAxD): 67x131
Ambiental

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

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

• Peso: 172

• Tecnologia da lâmpada: LED

• Emissão de lúmenes a 2100 K
(definição pronta a usar): 1.600 lm

A lâmpada

• Brilho: 1.600

• Temperatura da cor: 2700K (warm
white)

• Diâmetro: 67 mm

• Encaixe: E27

• Formato: A67

• Altura: 131 mm

• Tensão de entrada: 220V-240V

• Vida útil: 25.000 h

• Fluxo luminoso: Luz branca suave

• Emissão de lúmenes: 1600 lm
• Consumo máximo em

funcionamento: 15,5 W

• Consumo máximo em espera: 0.41 W

• Número de ciclos de acendimento:
50.000

• Fator de potência: 0.9

• Vida útil nominal: 25.000 h

• Atualizável por software: Sim

• Arranque: Acendimento instantâneo
com fluxo luminoso a 100%

• Potência: 15,5 W

• Protocolo de comunicação: Bluetooth
e Zigbee

• Regulação extensa: Não

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

Conteúdo da embalagem

• Lâmpadas hue: 1

Compatível com

• Suporta HomeKit: Yes

• iOS: Yes

• 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
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Dimensões da lâmpada

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

• 2 anos: Sim

• EAN/UPC - produto: 8719514343320

• Garantia: 2 ano(s)

• Brilho: 1.600

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

• Peso líquido: 0,150 kg

• Suporta HomeKit: Yes

• Peso bruto: 0,210 kg

• Temperatura da cor: 2700K (warm
white)

• iOS: Yes

• Altura: 210,000 mm

• Diâmetro: 67 mm

• Dimensões (PxAxD): 67x131

• Comprimento: 72,000 mm

• Encaixe: E27

• Largura: 72,000 mm

• Formato: A67

• Lâmpadas hue: 1

• Altura: 131 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 suave

• Assistentes de voz: Amazon Alexa,
Google Assistente, Apple HomeKit

(através de Ponte Hue), Microsoft
Cortana (através de Ponte Hue)

• Emissão de lúmenes: 1600 lm
• Aplicação Bluetooth Philips Hue: IOS

11 e posterior, Android 7.0 e posterior

• Consumo máximo em
funcionamento: 15,5 W

• Consumo máximo em espera: 0.41 W

• Número de ciclos de acendimento:
50.000

• Fator de potência: 0.9

• Vida útil nominal: 25.000 h

• Atualizável por software: Sim

• Arranque: Acendimento instantâneo
com fluxo luminoso a 100%

• Potência: 15,5 W

• Regulável com aplicação Hue e
interruptor: Sim

• Peso: 172

• Protocolo de comunicação: Bluetooth
e Zigbee

• Regulação extensa: Não

• 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): 1.600 lm
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