
Iluminat simplu și
inteligent
Creați atmosferă în orice cameră din casa dvs. cu eleganta lampă

Philips Hue Iris de culoare albă. Cu o lumină care inundă pereții și

oferă în același timp un iluminat de fundal subtil, lampa Iris creează

un efect unic și sofisticat. Adăugați o consolă Bridge pentru a

debloca întreaga suită de caracteristici de iluminare inteligentă.

Posibilități nelimitate

• Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii*

• O lampă elegantă „plug and play”

• Frumusețe și inteligență

• Lumini inteligente care vă ajuta să vă treziți și să adormiți într-un mod
mai natural

Iluminat simplu și inteligent

• Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth

• 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 de masă Iris

Hue cu ambianță albă și
color

LED integrat

Control instantaneu prin

Bluetooth

Controlați prin intermediul

aplicației sau al vocii*

Adăugați o consolă Hue Bridge

pentru a descoperi mai multe

8719514264465



Repere
Controlați prin intermediul aplicației
sau al vocii*

Philips Hue funcționează cu Alice, Siri și
Google Assistant. Comenzile vocale
simple vă permit să creșteți sau să
reduceți intensitatea luminoasă și să
schimbați culoarea luminilor, indiferent
dacă doriți să controlați o singură
lampă sau toate luminile din casa dvs.
Controlul vocal necesită consola
Philips Hue Bridge și un dispozitiv
partener compatibil.

O lampă elegantă „plug and play”

Lampa Philips Hue Iris are un stil unic
care se integrează în decor interior.
Amplasați această lampă de accent
oriunde în casă: în sufragerie, pentru a
inunda pereții cu lumină colorată sau
pe noptieră, pentru a avea o lumină de
veghe odihnitoare.

Frumusețe și inteligență
Designul emblematic al lămpii Philips
Hue Iris a fost reinventat. Disponibilă în
culorile alb sau negru, lampa Iris este
prevăzută cu un cablu acoperit cu
material textil, materiale combinate,
tub interior din aluminiu și un efect de
lumină unic - culoare care inundă
pereții și iluminat de fundal subtil.
Toate aceste elemente se îmbină
armonios într-o lampă inteligentă
sofisticată.

Lumini inteligente care vă ajuta să vă
treziți și să adormiți într-un mod mai
natural

Asociați lampa dvs. Philips Hue Iris
ediție limitată cu Hue Bridge pentru a
activa rutinele de trezire și de mers la
culcare, care vă ajută să vă treziți și să
adormiți în mod mai natural.
Capacitatea excelentă de reducere a
intensității luminoase, combinată cu
lumina de fundal difuză vă permit să vă
treziți în ritmul propriului răsărit de
soare, pe măsură ce intensitatea
luminoasă crește treptat. În mod
similar, seara, intensitatea luminii albe
calde se reduce treptat, pentru a
adormi mai ușor.

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.

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.
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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.

Specificaţii
Design și finisaj

• Culoare: alb

• Material: sintetic și metal

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse

• Cu schimbarea culorii (PowerLED): Da

• Efect de lumină difuză: Da

• Intensitate luminoasă reglabilă: Da

• Intensitate reglabilă cu aplicația și
întrerupătorul Hue: Da

• FFP - Frustration Free Pack (Pachet
fără bătăi de cap): Da

• LED integrat: Da

• Adaptată perfect pentru crearea unei
ambianțe: Da

• Adaptor pentru alimentare inclus: Da

• Ștecăr pentru Marea Britanie 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 (EEL):
Built in LED

Dimensiunile și greutatea produsului

• Lungime cablu: 2 m

• Înălțime: 19,4 cm

• Lungime: 20,4 cm

• Lățime: 18,8 cm

Service

• Garanție: 2 ani

8719514264465



Specificații tehnice

• Durată de viață de până la: 25.000
ore

• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 570

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

• Alimentare de la rețea: Interval 100 V
– 240 V, 50 - 60 Hz

• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Da

• LED: Da

• LED încorporat: Da

• Clasa energetică a sursei de lumină
incluse: LED încorporat

• Număr de becuri: 1

• Puterea becului inclus: 8.1

• 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: 8719514264465

• Greutate netă: 0,860 kg

• Greutate brută: 1,170 kg

• Înălțime: 22,800 cm

• Lungime: 17,400 cm

• Lățime: 21,900 cm

• Număr material (12NC):
929002376101

8719514264465

Data apariţiei: 2021-02-05
Versiune: 0.313

© 2021 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio
reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei informaţiilor incluse prin
prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate.
Informaţiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte
comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara
cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips
sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com


