PHILIPS HUE

Aplique White Color 6W PHILIPS Hue Argenta
Parâmetros técnicos
Potência:

6W

Alimentação:

220-240V AC

Frequência:

50-60 Hz

Classe Isolamento Elétrico:

I

Regulavel:

SIM

Casquilho:

GU10

Pontos de luz:

1

Fonte luminosa:

Lâmpada GU10

Luminosidade:

230 lm

Uso:

Interior

Proteção IP:

IP20

Material:

Metal

Instalação:

Superficie

Dimensões:

127x90x110 mm

Altura:

127 mm

Largura:

90 mm

Comprimento:

110 mm

Peso:

0.33 kg

Incluido:

Lâmpadas

Bluetooth

Si

Vida Útil:

15.000 Horas

Garantia:

PHILIPS Hue

Certificados:

CE & RoHS

Marca:

PHILIPS Hue

Descrição do produto
O Aplique LED White Color 6W PHILIPS Hue Argenta está fabricada pela respeitada marca
holandesa PHILIPS, reconhecida mundialmente como líder em Iluminação Inteligente com os seus
produtos Hue. Desde 2012 os seus produtos Hue vêm sendo melhorados. Dada a sua experiência, os seus
produtos Smart Hue são de alta qualidade, rápida sincronização e total compatibilidade com as principais
plataformas como o Google Home e Alexa.
Philips Hue é um sistema de iluminação inteligente sem fios que lhe permite controlar facilmente a
iluminação da sua casa a partir do seu telemóvel ou através do seu controlador sem fios. Pode criar o
ambiente adequado para cada momento. Ilumine de forma inteligente com a luz mais conectada do
mundo. Permite-lhe controlar as luzes inclusive por voz, poderá programar para que lhe dê as
boas-vindas. Por exemplo, podemos definir mensagens como "Acenda as luzes do bom dia"
"Acenda a luz de ver televisão" para proporcionar uma experiência de domótica (casa inteligente)
como nenhuma outra. Poderá fingir que estás em casa, mesmo que não estejas.
Quando o produto é rotulado como Friend of Hue significa que funciona com uma variedade de
dispositivos inteligentes diferentes. Poderá ligar o seu sistema Philips Hue à Amazon Echo, Google Home,
Apple HomeKit, IFTT e muitos outros. Ilumine a sua casa de uma forma inteligente com a luz mais
conectada do mundo.
Características do Aplique LED White Color 6W PHILIPS Hue Argenta

O Aplique LED White Color 6W PHILIPS Hue Argenta é um elemento de iluminação LED que é
fácil de instalar em qualquer tipo de parede. Este aplique dá um toque moderno ao mesmo tempo
que proporciona uma alta qualidade de luz. O Aplique LED White Color 15W PHILIPS Hue Mural Econic
emite uma luz de alta qualidade e graças à sua tecnologia RGBW poderá seleccionar a cor e a
temperatura da cor da luz em função do ambiente que pretende criar.
Como se trata de um produto Philips Hue, pode ser controlado a partir da APP de PHILIPS
compatível com Android e iOS a partir do qual poderá acessar a todas as funções dos
produtos Philips Hue.
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