
Iluminați orice moment,
oriunde
Aflați-vă mereu în compania iluminatului inteligent cu ajutorul

lămpii portabile Hue Go. De la o pată de culoare la elementul

central pentru stabilirea atmosferei, Hue Go vă permite să creați

ambianța perfectă. Funcționează ca o lampă individuală sau ca

parte a sistemului de iluminat inteligent prin intermediul consolei

Hue Bridge.

Posibilități nelimitate

• Sincronizează-ți dispozitivele media cu luminile inteligente

• Comandă pe produs

• O lumină inteligentă cu adevărat portabilă

• Efecte de lumină naturale, dinamice

• Lumini inteligente pentru a te trezi și a te ajuta să dormi

Iluminat simplu și inteligent

• Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth

• Controlați luminile prin intermediul vocii*

• Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color

• Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece

• Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice

• Descoperiți întreaga suită de caracteristici de iluminat inteligent cu
Hue Bridge

Lampă portabilă
Go (ultimul model)

Hue cu ambianță albă și
color

LED și baterie integrate

Control Bluetooth prin aplicație

Controlați prin intermediul

aplicației sau al vocii*

Adăugați o consolă Hue Bridge

pentru a descoperi mai multe
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Repere
Sincronizează-ți dispozitivele media
cu luminile

Cu ajutorul aplicației Hue Sync și al
consolei Hue Bridge, divertismentul
poate atinge culmi noi. Înconjurați-vă
cu luminile Philips Hue și porniți filmul,
muzica sau jocul, apoi priviți cum
luminile oglindesc culorile și ritmul.

Comandă pe produs

Schimbați setările de lumină direct cu
ajutorul butonului de pe spatele lămpii
Hue Go. Secvențele simple de apăsare
vă permit să treceți prin diferitele setări
de lumină sau să utilizați efectele
presetate de iluminat dinamic, inclusiv
rețetele de lumină concepute special
pentru Citit, Relaxare, Concentrare și
Înviorare.

O lumină inteligentă cu adevărat
portabilă

Lumina inteligentă portabilă Hue Go
poate merge efectiv oriunde doriți,
datorită bateriei sale încorporate,
reîncărcabile. Luați această lampă cu
dvs. atunci când călătoriți, utilizați-o ca
piesa centrală a unei cine romantice
sau duceți-o afară pentru a îmbunătăți
atmosfera petrecerilor estivale.
Bucurați-vă de la 2,5 ore de iluminat
inteligent strălucitor până la 18 ore
atunci când utilizați efectul de lumină
Lumânare caldă.

Efecte de lumină naturale, dinamice

Amplificați ambianța momentelor
speciale cu lumină vie. Utilizați efecte
de lumină dinamice, precum Lumânare
caldă, Cafeaua de duminică, Meditație,
Pădurea fermecată și Aventură de
noapte, pentru a crea atmosfera
perfectă în orice situație.

Lumini inteligente pentru a te trezi și a
te ajuta să dormi

Conectați lampa Hue Go la consola
Hue Bridge și lăsați luminile să imite
răsăritul dimineața cu rutina de trezire,
care vă aprinde încet luminile la o oră
presetată, pentru a vă ajuta să începeți
ziua calm și cu forțe proaspete. Seara,
setați o rutină de mers la culcare, care
estompează progresiv luminile albe
calde și vă ajută să vă pregătiți pentru
un somn odihnitor.

Controlați până la 10 lumini cu
aplicația prin Bluetooth

Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți
controla luminile inteligente Hue într-o
singură încăpere a locuinței dvs.
Adăugați până la 10 lumini inteligente
și controlați-le cu o singură atingere a
unui buton de pe dispozitivul dvs.
mobil.
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Controlați luminile prin intermediul
vocii*

Philips Hue funcționează cu Amazon
Alexa și Google Assistant, atunci când
este asociat cu un dispozitiv Google
Nest sau Amazon Echo. Comenzile
vocale simple vă permit să controlați
mai multe lumini dintr-o încăpere sau
doar o singură lumină.

Creați o experiență personalizată cu
iluminatul inteligent color

Transformați-vă locuința prin
intermediul a 16 milioane de culori,
creând imediat atmosfera potrivită
pentru orice eveniment. La o singură
atingere a unui buton, puteți crea o
atmosferă festivă pentru o petrecere,
transforma sufrageria într-o sală de
cinema, amplifica decorul locuinței cu
accente color și multe altele.

Creați atmosfera perfectă cu o lumină
albă caldă până la rece

Aceste becuri și instalații de iluminat
oferă diferite nuanțe de lumină albă
caldă până la rece. Datorită
reglabilității complete de la lumină
strălucitoare la lumină de veghe
estompată, puteți regla luminile la
luminozitatea și nuanța perfecte pentru
necesitățile dvs. zilnice.

Obțineți rețete de lumină perfecte
pentru activitățile zilnice

Faceți-vă ziua mai ușoară și mai
plăcută cu rețete de lumină presetate,
concepute special pentru activitățile
dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit
și Relaxare. Cele două scene cu tonuri
reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută
să vă începeți ziua sau să vă păstrați
concentrarea, în timp ce scenele mai
calde pentru Citit și Relaxare vă ajută
să citiți confortabil sau să vă odihniți
mintea.

Descoperiți întreaga suită de
caracteristici de iluminat inteligent cu
Hue Bridge

Adăugați o consolă Hue Bridge
(comercializată separat) la luminile dvs.
inteligente pentru a descoperi întreaga
suită de caracteristici Philips Hue. Cu o
consolă Hue Bridge, puteți adăuga
până la 50 de lumini inteligente pe
care le puteți controla în întreaga
locuință. Creați rutine pentru a
automatiza întreaga instalație de
iluminat inteligent casnic. Controlați
luminile atunci când nu sunteți acasă
sau adăugați accesorii, precum senzori
de mișcare și întrerupătoare
inteligente.
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Specificaţii
Design și finisaj

• Culoare: alb

• Material: materiale sintetice

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse

• Schimbarea culorii (LED): Da

• Efect de lumină difuză: Da

• Intensitate luminoasă reglabilă: Da

• Comutator pornit/oprit pe articol: Da

• Adaptată perfect pentru crearea unei
ambianțe: Da

• Portabil: Da

• Adaptor pentru alimentare inclus: Da

• ZigBee Light Link: Da

Diverse

• Concepută special pentru: Cameră de
zi și dormitor

• Stil: Modern

• Tip: Lampă de masă

• EyeComfort: Nu

Consum de energie

• Etichetă de eficiență energetică: Built
in LED

Dimensiunile și greutatea produsului

• Înălțime: 7,9 cm

• Lungime: 15 cm

• Greutate netă: 0,625 kg

• Lățime: 15 cm

Service

• Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

• Durată de viață de până la: 20.000
ore

• Sursă de lumină echivalentă cu un
bec tradițional de: 43 W

• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 520 lm

• Culoare lumină: Ambianță albă și
color Hue 2000-6500

• Alimentare de la rețea: Interval 220 V
– 240 V

• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Da

• LED: Da

• LED încorporat: Da

• Clasa energetică a sursei de lumină
incluse: LED încorporat

• Cod IP: IP20, protecție împotriva
obiectelor mai mari de 12,5 mm, fără
protecție împotriva apei

• Clasa de protecție: III – tensiune
foarte joasă sigură

Dimensiunile și greutatea ambalajului

• EAN/UPC - produs: 8718696173992

• Greutate netă: 0,625 kg

• Greutate brută: 0,935 kg

• Înălțime: 113,000 mm

• Lungime: 209,000 mm

• Lățime: 210,000 mm

• Număr material (12NC): 915005821901
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