
Flourish-tafellamp

Hue White and color
ambiance

 
Inclusief E27 LED-lamp

Bluetooth-bediening via app

Inclusief dimmer

Hue Bridge toevoegen voor
meer opties

 
8718696174586

Eenvoudige slimme verlichting
De Flourish-tafellamp biedt krachtig licht voor iedere gelegenheid. U kunt ook de kleurwarmte en lichtkleur

instellen. Werkt als afzonderlijke lamp of als onderdeel van uw smart lighting-systeem in combinatie met de Hue

Bridge.

Eenvoudige slimme verlichting

Bedien tot wel 10 lampen met de Bluetooth-app

Lampen bedienen met uw stem*

Creëer de perfecte lichtrecepten voor uw dagelijkse activiteiten

Creëer de juiste sfeer met warm tot koel wit licht

Creëer een persoonlijke beleving met gekleurd slim licht

Ontgrendel alle mogelijkheden van slim licht met Hue Bridge
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Kenmerken

Bedien tot 10 lampen

Met de Hue Bluetooth-app kunt u de slimme

Hue lampen in elke kamer van uw huis

bedienen. Voeg tot wel 10 slimme lampen toe

en bedien ze allemaal door gewoon op een

knop op uw mobiele apparaat te tikken.

Lampen bedienen met uw stem

Philips Hue werkt met Amazon Alexa en

Google Assistent indien gekoppeld met een

compatibel Google Nest- of Amazon Echo-

apparaat. Met eenvoudige spraakopdrachten

kunt u meerdere lampen of slechts één lamp in

een kamer bedienen.

Zorg voor de perfecte verlichting

Ervaar het gemak en de aangename sfeer van

vier standaardlichtrecepten, speciaal voor uw

dagelijkse activiteiten: Energie, Concentratie,

Lezen en Ontspannen. De twee scènes met

koele kleuren, Energie en Concentratie, helpen

u 's ochtends op weg en houden u scherp. De

warmere scènes Lezen en Ontspannen zijn

perfect voor het lezen van een boek en om te

ontspannen na een drukke dag.

Zorg met verlichting voor de juiste sfeer

Deze lampen en armaturen bieden

verschillende tinten warm tot koel wit licht.

Omdat de lampen volledig kunnen worden

gedimd van helder tot subtiele nachtlampjes,

kunt u de lampen instellen op de perfecte tint

en helderheid voor elke dagelijkse activiteit.

Gepersonaliseerd, kleurrijk licht

Transformeer uw huis met meer dan 16 miljoen

kleuren en creëer onmiddellijk de juiste sfeer

voor elke gebeurtenis. Met een tik op een knop

creëert u een feestelijke stemming, verandert u

uw woonkamer in een bioscoopzaal, brengt u

de inrichting van uw huis tot leven met

kleuraccenten en nog veel meer.

Meer functies met Hue Bridge

Voeg een Hue Bridge (afzonderlijk verkrijgbaar)

toe aan uw slimme LED-lampen en ervaar alle

mogelijkheden van Philips Hue. Met een Hue

Bridge kunt u tot maar liefst 50 lampen

toevoegen om in uw hele huis het perfecte

licht in te stellen. Stel routines in om alle

slimme verlichting in het huis te

automatiseren. Bedien uw lampen ook als u

niet thuis bent of voeg accessoires toe, zoals

bewegingssensoren en slimme schakelaars.
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Specificaties

De lamp

Fitting: E27

Levensduur: 25.000 uur

Aantal schakelcycli: 50000

Ingangsspanning: 220 V - -240 V

Lichtsterkte in lumen: 1000 lm

Dimbaar

Opwarmduur: < 0,5s, InstantOn

Energiezuinigheidslabel: A+

Wat wordt ondersteund

iOS

HomeKit-compatibel

iPad

iPad Air

iPhone

iPod touch

Extra functies

Verandert van kleur

Technische specificaties

Beschermingsklasse: II - dubbel geïsoleerd

Binnenshuis/buitenshuis: Interieurverlichting

Geïntegreerde LED: Nee

Software geschikt voor upgrades: Bij

verbinding met de Hue-bridge

Lichtkleur: RGB

Kleur(en): Wit

Type lichtbron: LED

IP-waarde: IP20
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