Suspensão Cher
Luz ambiente Hue White
LED integrado
Controlo Bluetooth através da
aplicação
Inclui interruptor de regulação
da intensidade da luz
Adicione uma Hue Bridge para
usufruir de mais opções
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Iluminação inteligente
fácil
A suspensão Cher Philips Hue White ambiance em preto oferece
luz branca quente a fria para o ajudar a Ler, Relaxar, Concentrar e
Revitalizar durante o seu dia. Controle instantaneamente com o
Hue dimmer switch incluído ou via Hue Bluetooth, ou adicione
uma Hue Bridge para aceder a um conjunto ainda maior de
funcionalidades de iluminação inteligentes.
Regulação da intensidade da luz para conforto
• Emparelhar com um interruptor de regulação da intensidade da luz
sem fios para facilitar o controlo sem fios
Iluminação inteligente fácil
• Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth
• Controle as luzes com a voz*
• Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria
• Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias
• Explore o conjunto completo de funcionalidades de iluminação
inteligentes
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Destaques
Regulação de intensidade da luz sem
instalação

Controle as suas luzes Philips Hue
diretamente com o interruptor de
regulação da intensidade da luz sem
fios. Pode ligar e desligar as luzes,
alternar entre as quatro soluções de
luz diferentes e reduzir a intensidade
da luz para a luminosidade certa. A
instalação é rápida, simples e
descomplicada. Basta emparelhar o
comutador com a lâmpada e colocá-lo
em qualquer lugar da sua casa. Não
podia ser mais fácil.

Controle as luzes com a voz*

A Philips Hue funciona com a Amazon
Alexa e o Google Assistente quando é
emparelhada com um dispositivo
Google Nest ou Amazon Echo
compatível. Os comandos de voz
simples permitem-lhe controlar várias
luzes numa divisão ou apenas uma
única lâmpada.
Crie o ambiente certo com luz branca
quente a fria

Simplifique o seu dia e torne-o mais
agradável com quatro soluções de luz
predefinidas, especialmente
concebidos para as suas tarefas
diárias: Energizar, Concentrar, Ler e
Relaxar. Os dois efeitos de tons frios,
Energizar e Concentrar, ajudam a darlhe energia de manhã ou a manter-se
focado, enquanto que os efeitos mais
quentes Ler e Relaxar ajudam-no a
desfrutar de uma leitura confortável ou
a sentir-se descansado.
Explore o conjunto completo de
funcionalidades de iluminação
inteligentes

Controle até 10 luzes com a aplicação
Bluetooth

Com a aplicação Hue Bluetooth, pode
controlar as suas luzes inteligentes Hue
numa mesma sala da sua casa.
Adicione até 10 lâmpadas inteligentes
e controle-as apenas com o toque de
um botão no seu dispositivo móvel.

Obtenha soluções de luz perfeitas
para as suas atividades diárias

Estas lâmpadas e equipamentos de luz
oferecem tonalidades de luz branca
suave a fria diferentes. Com total
regulação da intensidade de luzes
noturnas brilhantes a suaves, pode
ajustar as suas luzes para aperfeiçoar
as sombras e o brilho da luz para as
suas necessidades diárias.

Adicione uma Hue Bridge (vendida
separadamente) às suas luzes
inteligentes para usufruir do conjunto
completo de funcionalidades Philips
Hue. Com uma Hue Bridge, pode
adicionar até 50 luzes inteligentes para
controlar em toda a sua casa. Crie
rotinas para automatizar toda a sua
instalação de iluminação doméstica
inteligente. Controle as suas luzes
quando não está em casa ou adicione
acessórios, tais como sensores de
movimento e interruptores inteligentes.
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Especificações
Design e acabamento
• Cor: preto
• Material: sintético

Assistência
• Garantia: 2 ano(s)

Funcionalidade extra/acessório incl.
• 4 soluções de luz: Sim
• Efeito de luz difusa: Sim
• Intensidade de luz regulável com
telecomando: Sim
• Interruptor Hue: Sim
• Interruptor Hue incluído: Sim
• LEDs integrados: Sim
• Totalmente apropriada para a criação
de ambiente: Sim
• Atualizável com ponte Hue da Philips:
Sim
• Ligação de luz ZigBee: Sim
Diversos
• Concebida especialmente para: Sala
de estar e quarto
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Suspensão
• EyeComfort: Sim
Consumo de energia
• Etiqueta de eficiência energética
(EEL): Built in LED
Dimensões e peso do produto
• Altura máxima: 175 cm
• Altura mínima: 29,1 cm
• Comprimento: 47,5 cm
• Peso líquido: 2,700 kg
• Largura: 47,5 cm

Data de publicação:
2021-06-09
Versão: 0.288

Especificações técnicas
• Vida útil até: 25.000 h
• Fonte de luz equivalente à lâmpada
tradicional de: 204 W
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
3000 lm
• Tecnologia da lâmpada: 24 V
• Cor da luz: 2200-6500 Luz ambiente
Hue White
• Alimentação elétrica: 50-60 Hz
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Sim
• LED: Sim
• LED incorporado: Sim
• Classe energética da fonte de luz
incluída: LED incorporado
• Número de lâmpadas: 1
• Potência da lâmpada incluída: 33.5 W
• Código IP: IP20
• Classe de proteção: I - com ligação à
terra
• Fonte de luz substituível: Não
Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC - produto: 8718696175101
• Peso líquido: 2,700 kg
• Peso bruto: 4,086 kg
• Altura: 524,000 mm
• Comprimento: 241,000 mm
• Largura: 516,000 mm
• Número de material (12NC):
915005912801
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