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mină care este în acord cu momentele din viaţa ta

onectat cu tine
stra Philips Hue Phoenix îţi oferă lumină albă variabilă, de la caldă la rece, pentru a se 
trivi cu momentele din viaţa ta. Conecteaz-o prin consola hue (neinclusă) la reţeaua 
iFi de acasă, pentru control fără efort prin intermediul dispozitivului tău inteligent.

Adu lumină în viaţa ta
• 4 reţete de lumină pentru activităţile tale zilnice

Creare avansată de ambianţă
• O manieră modernă de a crea atmosferă cu lumină albă caldă-rece
• LightDuo pentru o experienţă hue dublă
• Reglare ușoară a intensităţii luminii fără a umple casa de cabluri
• Textură 3D pentru lumină strălucitoare

Conectivitate fără fir
• Control complet de la dispozitivul tău inteligent cu funcţii extinse
• Setează notificări luminoase pentru a fi la curent cu toate
• Programează luminile să se aprindă și să se stingă atunci când nu ești acasă
• Întotdeauna la curent
• Conectează până la 50 de becuri și lămpi hue



 4 reţete de lumină

Beneficiază de cea mai bună lumină pentru 
orice faci. Philips hue deţine lumina optimă 
pentru activităţile tale zilnice în 4 reţete de 
lumină. „Energize” te acoperă cu lumină rece și 
vibrantă pentru un plus de energie. 
„Concentrate” îţi permite să te concentrezi și 
să-ţi termini activitatea cu lumină albă, intensă, 
reglată fin. „Read” îţi oferă lumina albă, caldă, 
optimă, care nu îţi solicită ochii - perfectă 
pentru o lectură de calitate. „Relax” te ajută să 
te relaxezi graţie unei străluciri delicate de 
lumină albă, caldă.

Toate nuanţele de lumină albă

Creează atmosfera perfectă pentru orice 
moment cu o serie de LED-uri interesante cu 
lumină albă naturală. Folosește aplicaţia de pe 
dispozitiv pentru a seta nuanţele de lumină 
albă, de la lumina rece înviorătoare a zilei 
(6.500 K) până la lumină albă caldă relaxantă 
(2.200 K).

Dublează experienţa hue

Această lampă Philips hue are două surse de 
lumină separate, astfel încât să poţi combina 
lumina albă caldă cu cea rece pentru a crea 
atmosfera perfectă pentru starea ta de spirit și 
să poţi seta lumina funcţională ideală pentru 
activitatea desfășurată în același timp.

Reglare wireless a intensităţii

Reglează intensitatea lămpilor Philips hue ușor 
și fără întreruperi cu ajutorul dispozitivului 
mobil. Nu trebuie să umpli casa de cabluri sau 
să instalezi un întrerupător în perete.

Textură 3D pentru lumină strălucitoare

Hue Phoenix are o textură 3D, care îi scoate în 
evidenţă aspectul și răspândește o lumină 
difuză plăcută. Suprafaţa lămpii este acoperită 
cu un model hexagonal, care captează și 

reflectă lumina, creând un efect de strălucire. 
Efectul se schimbă în funcţie de unghiul de 
vizualizare, făcând din Hue Phoenix un obiect 
decorativ dinamic și atrăgător chiar și atunci 
când lumina este stinsă.

Controlează de pe dispozitivul tău 
inteligent

Conectează această lampă Philips hue la 
consola hue și descoperă gama completă de 
posibilităţi de iluminare. Controlează lampa 
hue wireless de pe orice dispozitiv cu iOS sau 
Android prin intermediul aplicaţiei Philips hue 
sau al oricărei aplicaţii terţe dezvoltate pentru 
hue. Setează cronometrele, notificările, 
alarmele, funcţia geofencing pentru securitate 
software și sincronizează-te cu sistemul tău de 
divertisment pentru experienţa hue completă.

Cronometre și notificări luminoase

Setează lămpile Philips Hue să te anunţe când 
primești apeluri, mesaje, actualizări pe reţele 
de socializare, întâlniri, informaţii despre 
vreme și alte comunicări relevante transmise 
prin dispozitivul mobil. Cu ajutorul platformei 
IFTTT poţi seta acţiuni diferite pentru sistemul 
de iluminare. Notificările luminoase Hue 
reprezintă un mod plăcut de a fi la curent cu 
toate.
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Design și finisaj
• Material: materiale sintetice, metalic
• Culoare: alb

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Înălţime reglabilă

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime minimă: 90 cm
• Înălţime maximă: 160 cm
• Lungime: 50 cm
• Lăţime: 50 cm
• Greutate netă: 3,110 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V, 

50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: LED, Tensiune foarte joasă sigură
• Număr de becuri: 2
• Putere bec inclusă: 9 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 10 W

• Culoare lumină: alb cald
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă
• LED
• LED încorporat
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 

mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: I - împământat

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 58,6 cm
• Lungime: 57,8 cm
• Lăţime: 25,8 cm
• Greutate: 5,780 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor, Bucătărie
• Stil: Contemporan
• Tip: Pendul
•
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