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Luminează-ţi momentele

de la răsărit la apus
Profită la maximum de baie cu lampa de plafon Struana din gama Philips Hue. În funcţie 
de momentul zilei, te ajută să te umpli de energie, să te concentrezi, să citeşti sau să te 
relaxezi. În plus, dispune de protecţie IP44, fiind concepută special pentru mediile umede.

Iluminat și design de înaltă calitate
• Lumină intensă
• IP44, perfect adecvat pentru baie

Luminează-ţi momentele
• Control wireless simplu cu variatorul
• Umple-te de energie
• Concentrează-te
• Citește
• Relaxează-te

Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu consola Hue
• Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu consola Hue
• Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanţă
• Setează temporizatoare comode
• Controlează lumina așa cum dorești



 Lumină intensă
Corp de iluminat de înaltă calitate cu o putere 
luminoasă ridicată, care furnizează suficientă 
lumină albă pentru orice moment din zi sau 
activitate.

IP44 - sigur pentru baie

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

Control deplin cu consola Hue

Conectează-ţi luminile Philips Hue la consolă 
pentru a profita de posibilităţile nelimitate ale 
sistemului.

Control inteligent, atât acasă, cât și de la 
distanţă

Cu aplicaţiile Philips Hue pentru iOS și pentru 
Android, poţi să controlezi luminile de la 
distanţă oriunde te afli. Verifică dacă nu ai uitat 
luminile aprinse înainte de a pleca de acasă și 
aprinde-le dacă lucrezi până târziu. Pentru 
această funcţionalitate este necesară 
conectarea la consola Philips Hue.

Temporizatoare pentru confortul tău

Philips Hue poate face să pară că ești acasă 
atunci când ești plecat, folosind funcţia de 
programare din aplicaţia Philips Hue. 
Programează luminile să se aprindă la o oră 
prestabilită, astfel încât acestea să fie aprinse 
atunci când ajungi acasă. Poţi chiar programa ca 
luminile să se aprindă la ore diferite în unele 
camere. Și, desigur, poţi programa luminile să 
se stingă treptat în timpul nopţii, pentru a nu-ţi 
mai face griji că ai uitat vreo lumină aprinsă. 

Pentru această funcţionalitate este necesară 
conectarea la consola Philips Hue.

Controlează lumina așa cum dorești

Conectează-ţi luminile Philips Hue la consolă și 
începe să descoperi posibilităţile nelimitate. 
Controlează luminile de pe smartphone sau 
tabletă prin aplicaţia Philips Hue sau adaugă 
comutatoare la sistem pentru a activa luminile. 
Programează temporizatoare, notificări, 
alarme și multe altele pentru a beneficia de 
experienţa completă oferită de Philips Hue. 
Philips Hue funcţionează chiar și cu Amazon 
Alexa, Apple Homekit și Google Home pentru 
a permite controlul luminilor prin comandă 
vocală.

Concentrează-te

Trezire dimineaţa devreme pentru precizie și 
concentrare. Cu lumina albă puternică reglată 
fin poţi să îţi desfășori ușor ritualurile de 
dimineaţă, indiferent că este vorba de 
retușarea machiajului sau de îngrijirea atentă a 
bărbii.
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Design și finisaj
• Material: materiale sintetice
• Culoare: alb

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Reglare intensitate cu telecomanda
• Comutator Hue
• LED integrat
• Adaptată perfect pentru crearea unei ambianţe
• Efect de lumină difuză
• ZigBee Light Link
• Este inclus comutatorul Hue
• 4 reţete de lumină
• Se poate efectua upgrade cu consola Philips HUE

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 5,9 cm
• Lungime: 36 cm
• Lăţime: 36 cm
• Greutate netă: 1,792 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 100 V - 240 V, 

50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: LED, 24 V
• Număr de becuri: 1

• Putere bec inclusă: 32 W
• Culoare lumină: alb rece
• Flux luminos total al corpului de iluminat: 2400 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă
• LED
• Durata de viaţă de până la: 25.000 ore
• Cod IP: IP44, protecţie împotriva obiectelor mai 

mari de 1 mm, protecţie împotriva stropirii cu apă
• Clasa de protecţie: I - împământat
• Tip baterie: CR - Baterie de ceas
• Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradiţional 

de: 204 W

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 47 cm
• Lungime: 39,1 cm
• Lăţime: 16,1 cm
• Greutate: 2,484 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Baie
• Stil: Contemporan
• Tip: Lampă de plafon
•
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