
 

 

Philips Hue White and 
color ambiance
Losse lamp E27

1x E27-lamp
Wit en gekleurd licht
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Onbegrensde mogelijkheden
voor een buitengewone ervaring

Neem een Philips Hue white and color ambiance-lamp op in je Philips Hue-systeem en 

ervaar wit en gekleurd licht van hoge kwaliteit dat je eindeloze mogelijkheden biedt.

Onbegrensde mogelijkheden

� Wees creatief met 16 miljoen kleuren

� Synchroniseer lampen met muziek en films

� Breng lichteffecten tijdens het gamen

� Natuurlijk wakker worden en gaan slapen

� Creëer je eigen sfeer met warmwit tot koel daglicht

� Ontspannen, lezen, concentreren en energie opdoen met lichtrecepten

� Slimme bediening, thuis en als je weg bent

� Stel handige timers in

� Dimmen zonder installatie

� Bedien het op jouw manier

� Vereist een Philips Hue Bridge

� Draadloos regelbare LED-lamp

� Alleen dimbaar via apparaten die compatibel zijn met Philips Hue
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Kenmerken

Losse lamp E27
1x E27-lamp Wit en gekleurd licht

 

Wees creatief met kleuren

Speel met licht en kies uit 16 miljoen kleuren 

om de sfeer en het aanzien van je kamer 

onmiddellijk te veranderen. Stel de scène 

moeiteloos in met één druk op de knop. 

Gebruik een favoriete foto en herleef dat 

speciale moment met gekleurde lichteffecten. 

Bewaar je favoriete lichtinstellingen en roep ze 

met één vingerbeweging weer op wanneer je 

maar wilt

Synchroniseer met muziek en films

Breid je beleving van TV kijken uit naar de hele 

kamer of synchroniseer licht met je favoriete 

muziek en zie hoe het licht reageert op het 

ritme. Download apps van derden en ontdek 

de verbazingwekkende dingen die je kunt doen 

met Philips Hue.

Breng lichteffecten tijdens het gamen

Til de beleving van je gaming naar het volgende 

niveau. Download een van apps van derden en 

ontdek de verbazingwekkende dingen die je 

kunt doen met Philips Hue.

Natuurlijk wakker worden en gaan 

slapen

Philips Hue helpt je uit bed te komen op de 

manier die jij wilt en helpt je zo je dag met een 

fris gevoel te beginnen. De helderheid van het 

licht neemt geleidelijk toe om het effect van 

een zonsopkomst na te bootsen. Daardoor 

word je op een natuurlijke manier wakker in 

plaats van gewekt te worden door het lawaai 

van een wekker. Begin je dag goed. 's Avonds 

helpt het ontspannende warmwitte licht je te 

ontspannen en je lichaam voor te bereiden op 

een goede nachtrust. Voor deze functie is 

verbinding met de Philips Hue Bridge vereist.

Creëer de gewenste sfeer

Schep voor elk moment de juiste sfeer en 

decoreer je woning met warm tot koelwit 

licht. Profiteer het hele jaar door van 

verschillende stijlen, met helderwit licht dat 

doet denken aan een frisse lentebries, het 

warmwitte licht van de zomerzon of ijskoud 

winters daglicht.

Licht voor je dagelijkse activiteiten

Licht beïnvloedt onze stemming en ons gedrag. 
Philips Hue kan je helpen je dagelijkse 
bezigheden te veranderen in momenten waar 
je van geniet. Sla je ochtendkoffie over en maak 
je klaar voor de dag met koel, helder wit 
daglicht dat je helpt je lichaam en geest te 
verfrissen. Blijf geconcentreerd met fijn 
afgestemd helder wit licht. Of leg je benen 
omhoog en ontspan met een zachte gloed van 
wit licht voor een perfect einde van de dag.
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Specificaties

Losse lamp E27
1x E27-lamp Wit en gekleurd licht

De lamp
� Arbeidsfactor: >0,5
� Aantal schakelcycli: 50000
� Energiezuinigheidslabel: A+
� Gemeten levensduur: 25000 uur
� Fitting: E27
� Vormfactor: A19 E27
� Levensduur: 25000 uur
� Vermogen: 10 W
� Vermogen-equivalent: 60 W
� Ingangsspanning: 220 V - -240 V
� Lichtopbrengst: 16 miljoen kleuren, Functioneel 

wit licht, Alle tinten wit, Van warme tot koele witte 
kleur, Alleen dimbaar via smart device, Lichthoek - 
160° +- 20°

� Lichtsterkte in lumen: 342 lm bij 2000 K, 570 lm bij 
3000 K, 800 lm bij 4000 K, 550 lm bij 6500K, 80 Im/
W rendement bij 4000 K, >80 CRI van 2000 – 4000 
K

� Software geschikt voor upgrades
� Starten: Direct 100% lichtsterkte
� Hoogte: 110 mm

� Hoogte: 4,3 inch
� Breedte: 62 mm
� Breedte: 2,4 inch
� Kleurtemperatuur: 2000K-6500K

Inhoud van de doos
� Bridge: Nee
� Ethernetkabel: Nee
� Stroomadapter: Nee
� Hue-lampen: 1
� Hue-dimmer: Nee
� Hue lampen, wit: Nee
� Hue tap-schakelaar: Nee

Milieu
� Operationele vochtigheid: 0% < H < 80% (niet-

condenserend)
� Operationele temperatuur: 0 °C - 40 °C

Garantie
� 2 jaar
�


