Play HDMI sync box
Hue
Synchroniseer je lampen met je
thuisbioscoop
Sluit tot vier HDMI-apparaten
aan
Personaliseer de sfeer met de
app
Hue Bridge en Hue color
lampen vereist
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Makkelijke slimme
verlichting
Maak TV-kijken, muziek beluisteren of gamen een ultieme
belevenis met surround verlichting dankzij de Philips Hue HDMI
Sync Box. Synchroniseer je Hue lampen met je media en ervaar
hoe slimme verlichting perfect reageert op wat jij bekijkt of
beluistert. Sluit je media-apparaten aan op de vier beschikbare
HDMI-poorten en download de gratis mobiele Sync app die je
naadloos door de installatie helpt. Eens geïnstalleerd, kan je
eenvoudig je verlichting personaliseren in de app en beleef je
vanaf nu elk moment nog intenser.
Onbegrensde mogelijkheden
• Synchroniseer je Philips Hue lampen met je tv-scherm
• Snelle en naadloze lichtbeleving
• Werkt met alle Hue-lampen met kleurfunctie
• Sluit tot wel 4 HDMI-apparaten aan
• Personaliseer je instellingen in de app
• Hue Bridge vereist
• Eenvoudig te installeren, in te stellen en te gebruiken
• Ondersteunt hoogwaardige videoformaten
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Kenmerken
Synchroniseer je Philips Hue lampen
met je tv-scherm

Werkt met alle Hue-lampen met
kleurfunctie

Creëer een meeslepende mediaervaring met de Philips Hue Play HDMI
Sync Box. Sluit de sync box gewoon
aan op een HDMI-apparaat,
bijvoorbeeld een streamingapparaat,
een gameconsole of een settopbox,
om streamingdiensten als Netflix en
Amazon Prime te bekijken. Dan gaan je
lampen dimmen, feller branden en van
kleur veranderen, gelijktijdig met wat je
op je tv-scherm ziet.

De sync box werkt met alle Philips Hue
White en color ambiance lampen en
armaturen. Voeg tot wel 10 Philips Hue
lampen met kleurfunctie toe aan je
entertainmentruimte en zie hoe elke
lamp afzonderlijk reageert op wat er op
het scherm van je tv te zien is. Zo komt
je media tot leven met
surroundverlichting.

Personaliseer je instellingen in de app

Maak jouw
entertainmentmediabeleving helemaal
van jou. Gebruik de app om je
lichtinstellingen te wijzigen, zoals de
helderheid en snelheid van de
effecten, en om standaard
opstartinstellingen te definiëren.
Hue bridge V2 en gekleurde lampen
vereist

Sluit tot wel 4 HDMI-apparaten aan

Snelle en naadloze lichtbeleving

Creëer een totale mediabeleving en
synchroniseer je lampen zonder enige
vertraging met je tv-scherm om films te
kijken, muziek te luisteren of te gamen.
Met de sync box beleef je je favoriete
content zoals nooit tevoren.

De sync box heeft vier HDMI-poorten
waarop je media-apparaten als
gameconsoles of streamingapparaten
kunt aansluiten. Zo kun je het beeld op
het tv-scherm synchroniseren met je
Philips Hue-lampen. De sync box is
niet geschikt voor smart tv-apps. Die
apps openen namelijk rechtstreeks op
de televisie en gaan dus niet via een
HDMI-apparaat door de sync box.

De Hue bridge,* het hart van je slimme
verlichtingssysteem, verbindt je slimme
Hue white and color ambiance lampen
met je app en de sync box, zodat je
tijdens synchronisatie je
lichtinstellingen kunt aanpassen en
opslaan. * De sync box is alleen
compatibel met de vierkante Hue
bridge V2.
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Eenvoudig te installeren, in te stellen
en te gebruiken

verbinding met de Hue bridge. Je kunt
je entertainmentbeleving en sync box
op je eigen manier bedienen: met de
app, een infraroodafstandsbediening
voor tv's of zelfs met je stem, via
Amazon Alexa, Siri en Google
Assistent.

Installeren is kinderspel. Sluit je mediaapparaten aan via de beschikbare
HDMI-poorten op je sync box en maak

De Philips Hue Play HDMI Sync Box is
compatibel met 4K, Dolby Vision en
HDR10+. Zo kun je thuis genieten van
de hoogste beeldkwaliteit terwijl je
Philips Hue slimme verlichting met het
beeld synchroniseert voor surround
verlichting.

Specificaties
Design en afwerking
• Kleur: zwart
• Materiaal: synthetisch & metaal
Milieu
• Vochtigheid wanneer in werking: 5%
<H<95% (niet-condenserend)
• Temperatuur wanneer in werking: 0
°C - 40 °C
Opgenomen vermogen
• Adapterspanning: 24 V
• Energieverbruik in stand-by: 1 W
• Maximaal opgenomen vermogen: 7 W
Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 2,3 cm
• Lengte: 9,9 cm
• Nettogewicht: 0,455 kg
• Breedte: 18,2 cm
Service
• Garantie: 2 jaar
Technische specificaties
• Levensduur: 10000 hrs
• Beschermingsklasse: II - dubbel
geïsoleerd

Ondersteunt hoogwaardige
videoformaten

Inhoud van de doos
• Voedingsadapter: Yes
• HDMI Sync Box: Ja
• HDMI-kabel: Ja
Wat wordt ondersteund
• Spraakassistenten: Amazon Alexa,
Google Assistent
• Poorten: 4
• IR-ontvanger: Ja
• Wifi: 802.11 b/g/n/ 2.4 GHz
• HDMI: 2.0b with HDCP 2.2
• Videoresolutie: Up to 4K 60Hz; 1080p
& 1440p 120Hz , HDR10+ & Dolby
Vision,
• CEC: Yes
• Ondersteund: Bluetooth 4.2 for
installation with WIFI
Afmetingen en gewicht verpakking
• EAN/UPC - product: 8718699704803
• Nettogewicht: 0,680 kg
• Brutogewicht: 1,043 kg
• Hoogte: 20,100 cm
• Lengte: 29,600 cm
• Breedte: 10,200 cm
• Materiaalnummer (12NC):
929002275802
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