
 

 

Philips Hue White 
ambiance
Lampă pentru oglinda din 
baie Adore

Întrerupător cu variator inclus
LED integrat
Crom
Control inteligent cu Hue Bridge*
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 la răsărit la apus

lude în baie această lampă Adore pentru oglindă, cu ambian?ă albă, de la Philips Hue ?i 
perimentează re?ete de lumină care te ajută să te înviorezi, să te concentrezi, să cite?ti ?i să te 
axezi. Folose?te variatorul ?i creează cu u?urin?ă lumina potrivită pentru toate momentele.

Design ?i lumină de înaltă calitate
• IP44, perfect adecvat pentru camera dvs.

Luminează-?i momentele
• Umple-te de energie
• Concentrează-te
• Cite?te
• Relaxează-te
• Control facil ?i wireless cu ajutorul variatorului

Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge
• Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge



 IP44 - sigur pentru baie

Această lampă Philips pentru baie este 
concepută special pentru medii umede. A fost 
testată riguros pentru a i se asigura rezisten?a 
la apă. Nivelul IP este descris de două cifre: 
prima cifră se referă la nivelul de protec?ie 
împotriva prafului, a doua la nivelul de 
protec?ie împotriva apei. Această lampă pentru 
baie este proiectată cu IP44: este protejată 
împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel 
mai utilizat ?i este ideal pentru utilizare în baie.

Cite?te

Folose?te timpul petrecut în baie pentru a citi 
revista preferată. Alege lumina albă potrivită 
pentru o lectură perfectă.

Umple-te de energie

Sari peste cafeaua de diminea?ă ?i pregăte?te-te 
pentru o nouă zi cu lumina naturală albă rece, 
care î?i stimulează trupul ?i mintea. Este 
perfectă pentru acele momente în care ai 
nevoie de un plus de energie pentru du?ul de 
diminea?ă.

Relaxează-te

Savurează o baie în cadă ?i relaxează-te cu 
lumina albă plăcută. Lumina albă relaxantă te va 
ajuta să te destinzi seara ?i să dormi mai bine 
noaptea.

Control facil ?i wireless

Cu variatorul wireless Philips Hue gata de 
utilizare, po?i să cre?ti sau să reduci 

intensitatea luminilor fără o instala?ie cu 
cabluri.

Concentrează-te

Orele înaintate ale dimine?ii necesită precizie ?i 
concentrare. Cu lumina albă puternică reglată 
fin po?i să î?i desfă?ori u?or ritualurile de 
diminea?ă, indiferent că este vorba de 
retu?area machiajului sau de îngrijirea atentă a 
bărbii.

Control deplin cu consola Hue

Conectează-?i luminile Philips Hue la consolă 
pentru a profita de posibilită?ile nelimitate ale 
sistemului.
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Design ?i finisaj
• Material: metalic, materiale sintetice
• Culoare: crom

Dimensiunile ?i greutatea produsului
• Înăl?ime: 6,4 cm
• Lungime: 59,5 cm
• Lă?ime: 13,8 cm
• Greutate netă: 0,680 kg

Specifica?ii tehnice
• Alimentare de la re?ea: Interval 100 V - 240 V, 50 - 

60 Hz
• Tehnologie bec: LED, 24 V
• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: 40 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 40 W
• Culoare lumină: alb rece
• Flux luminos total al instala?iei de iluminat: 3000 lm

• Instala?ie de iluminat cu intensitate variabilă
• LED
• Durată de via?ă de până la: 30.000 ore
• Cod IP: IP44, Protec?ie împotriva obiectelor mai 

mari de 1 mm, protec?ie împotriva stropirii cu apă
• Clasa de protec?ie: II - izola?ie dublă
• Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradi?ional 

de: 204 W

Dimensiunile ?i greutatea ambalajului
• Înăl?ime: 21,4 cm
• Lungime: 65,6 cm
• Lă?ime: 12,1 cm
• Greutate: 1,660 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Baie
• Stil: Modern
• Tip: Lampă de perete
•
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