
Compact ontwerp
Creëer een gloed van gekleurd slim licht met het slanke ontwerp

van de witte Hue Play tafellamp. Deze Play tafellamp bevat een

voeding waarop je tot drie tafellampen kunt aansluiten. Je kunt

hem rechtop zetten, horizontaal neerleggen of aan de achterkant

van je tv bevestigen met de bijgeleverde steunen.

Volledige bediening via smartphone of tablet met de Hue Bridge

• Volledige bediening via smartphone of tablet met de Hue Bridge

Compact ontwerp voor een complete lichtbeleving

• Achter je televisie

• Creëer je eigen sfeer met warmwit tot koel daglicht

• Geniet meer van entertainment met slimme verlichting

• Bedien het op jouw manier

• Alles is mogelijk met Hue Play

• Creëer sfeer in huis met slimme lampen

• 1 voeding met aansluiting voor 3 Hue Play tafellampen

Play tafellamp,
enkelpak

Hue White and Color
Ambiance

Enkelpak

Geïntegreerde LED-lamp

White

Slimme bediening met Hue

Bridge*
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Kenmerken
Volledige bediening met de Hue
Bridge

Verbind je Philips Hue lampen met de
Bridge en ontgrendel de eindeloze
mogelijkheden van het systeem.

Achter je televisie

Bevestig de Philips Hue Play slimme
lichtbalk aan de achterkant van je
scherm met de meegeleverde
klemmen en dubbelzijdige tape voor
een mooie achtergrondverlichting in
elke gewenste kleur.

Creëer je eigen sfeer

Schep voor elk moment de juiste sfeer
en decoreer je woning met warm tot
koelwit licht. Profiteer het hele jaar
door van verschillende stijlen, met
helderwit licht dat doet denken aan
een frisse lentebries, het warmwitte
licht van de zomerzon of ijskoud
winters daglicht. Voor deze functie is
verbinding met de Philips Hue Bridge
vereist.

Geniet meer van entertainment

Beleef de magie van verlichting en ga
helemaal op in je film, game of muziek.
Kies uit miljoenen kleuren en ontelbare
verlichtingsopties en maak van je
woonkamer een privébioscoop. Het
enige wat nu nog ontbreekt is een
zakje chips!

Bedien het op jouw manier

Verbind je Philips Hue lampen met de
Bridge en ontdek de eindeloze
mogelijkheden. Bedien de lampen
vanaf je smartphone of tablet via de
Philips Hue app, of voeg schakelaars
toe aan je systeem om de lampen te
activeren. Voor een complete Philips
Hue beleving kun je timers,
waarschuwingen, alarmen enzovoort
instellen. Philips Hue werkt ook met
Amazon Alexa, Apple Homekit en
Google Home, zodat je de lampen met
je stem kunt bedienen.

Alles is mogelijk met Hue Play

De Philips Hue Play lichtbalk kan aan
een muur of televisie worden
bevestigd, overal plat worden
neergelegd of rechtop worden
geplaatst. Deze veelzijdige slimme
lamp is de perfecte eyecatcher voor
elke woonkamer, entertainment- of
mediaruimte.
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Creëer sfeer met slimme lampen

Breng sfeer in je huis met één druk op
de knop. Gebruik meer dan 16 miljoen

kleuren en 50.000 tinten licht, van koel
tot warm wit, om speciale momenten
te belichten, de feeststemming erin te
brengen of rustig bij te komen van een
lange dag.

Aansluiting voor 3 Hue Play
tafellampen

Met Hue Play heb je geen wirwar van
draden achter je televisie of volle
stopcontacten. Je kunt drie Hue Play
slimme tafellampen op dezelfde
voeding aansluiten, dus je houdt meer
dan genoeg ruimte over voor al je
andere apparaten.

Specificaties
Design en afwerking

• Kleur: wit

• Materiaal: kunststof

Diversen

• Speciaal ontworpen voor:
Woonkamer/slaapkamer

• Stijl: Expressief

• EyeComfort: Ja

Afmetingen en gewicht van product

• Kabellengte: 2 m

• Hoogte: 3,6 cm

• Lengte: 25,3 cm

• Nettogewicht: 0,420 kg

• Breedte: 4,4 cm

Service

• Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

• Lichtsterkte in lumen bij 4000 K: 500
lm

• Levensduur tot: 25.000 hr

• Lichtbron gelijk aan traditionele lamp
van: 42 W

• Lichtkleur: 2000-6500 K, Hue White
and Color Ambiance

• Netspanning: 50-60 Hz

• Dimbare lamp: Ja

• LED: Ja

• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

• IP-classificatie: IP20

• Beschermingsklasse: III - extra lage
veiligheidsspanning

• Vervangbaarheid van lichtbron: Niet
vervangbare LED-lichtbron

• Vervangbaarheid van
voorschakelapparatuur: Door een
eindgebruiker vervangbare
voorschakelapparatuur

• Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
(standaardinstelling): 490 lm

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718696170748

• Nettogewicht: 0,488 kg

• Brutogewicht: 0,703 kg

• Hoogte: 100,000 mm

• Lengte: 292,000 mm

• Breedte: 118,000 mm

• Materiaalnummer (12NC):
915005734401
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