Philips Connected
Luminaires
White ambiance Struana
plafondlamp

Plafonnière
33064/31/P7

Licht voor uw speciale momenten
van zonsopkomst tot zonsondergang
Haal het maximale uit je badkamer met de Philips Hue Struana-plafondlamp. Afhankelijk van het
moment van de dag geeft de lamp opwekkend of rustgevend licht of helpt de lamp je bij het lezen
of concentreren. De lamp is IP44 gekeurd en is dus gemaakt voor vochtige omgevingen.
Licht en design van hoge kwaliteit
• Krachtige verlichting
• IP44, perfect geschikt voor uw badkamer
Licht voor uw speciale momenten
• Eenvoudige en draadloze bediening met de dimmer
• Krijg energie
• Voor concentratie
• Voor lezen
• Ontspan u
Volledige bediening via uw smart device met Hue-bridge
• Volledige bediening via uw smart device met Hue-bridge
• Intelligente bediening, thuis en onderweg
• Stel timers in voor uw gemak
• Regel het op uw eigen manier
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Kenmerken
Krachtige verlichting
Licht van hoge kwaliteit met krachtige
verlichting en voldoende wit licht voor elk
moment en elke taak.

Intelligente bediening, thuis en
onderweg

Verbinding met de Philips Hue-bridge is vereist
voor deze functionaliteit.
Regel het op uw eigen manier

IP44 - badkamerveilig

Deze Philips-badkamerlamp is speciaal voor
vochtige omgevingen ontworpen en is
uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het
IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers:
het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau
tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de
vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44
ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor
gebruik in de badkamer.

Met de Philips Hue iOS- en Android-app kunt
u uw verlichting op afstand bedienen waar u
ook bent. Controleer of u bent vergeten uw
lampen uit te schakelen voordat u van huis
ging, en schakel ze in als u niet voor het donker
thuis bent. Verbinding met de Philips Huebridge is vereist voor deze functionaliteit.
Timers voor uw gemak

Verbind uw Philips Hue-lampen met de bridge
en ontdek de eindeloze mogelijkheden. Bedien
uw lampen vanaf uw smartphone of tablet via
de Philips Hue-app of voeg schakelaars toe aan
uw systeem om uw lampen in te schakelen. U
kunt timers, meldingen, wekkers en nog veel
meer instellen voor de volledige Philips Hueervaring. Philips Hue werkt zelfs met Amazon
Alexa, Apple Homekit en Google Home zodat
u uw verlichting met uw stem kunt bedienen.
Voor concentratie

Volledige bediening met Hue-bridge

Sluit uw Philips Hue-lampen aan met de bridge
en ontdek de eindeloze mogelijkheden van het
systeem.

Met de schemafunctie van de Philips Hue-app
kan Philips Hue het laten lijken alsof u thuis
bent als u niet thuis bent. Stel de lampen in om
in te schakelen op een vooraf ingestelde tijd,
zodat de lichten aan zijn wanneer u thuiskomt.
U kunt zelfs in kamers het licht op
verschillende tijden laten inschakelen. En
natuurlijk kunt u het licht 's avonds geleidelijk
laten uitschakelen, zodat u zich geen zorgen
hoeft te maken dat er nog lampen aan zijn.

In de vroege ochtenduren hebt u precisie en
concentratie nodig. Met helder wit licht gaat u
eenvoudig door uw ochtendrituelen heen, of
het nu gaat om het perfect aanbrengen van uw
make-up of het perfect in model brengen van
uw baard.
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Specificaties
Ontwerp en afwerking
• Materiaal: kunststof
• Kleur: wit

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimbaar met afstandsbediening
Hue-schakelaar
Ingebouwde LED
Ideaal voor sfeercreatie
Diffuus licht
ZigBee Light Link
Inclusief Hue-schakelaar
4 lichtinstellingen
Uitbreidbaar met Philips Hue bridge

•
•
•
•
•
•

Kleurtemperatuur: koel wit
Totaal lumen armatuur: 2400 lm
Armatuur dimbaar
LED
Levensduur tot: 25.000 uur
IP-code: IP44, bestand tegen voorwerpen groter
dan 1 mm, bestand tegen spatten
• Beschermingsklasse: I - geaard
• Batterijtype: CR - knoopcel
• Lichtbron equivalent aan traditionele lamp van:
204 W

Service

• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht van product

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking

Technische specificaties

Diversen

•
•
•
•
•
•
•
•

Hoogte: 5,9 cm
Lengte: 36 cm
Breedte: 36 cm
Nettogewicht: 1,792 kg

Netspanning: Bereik 100 V - 240 V, 50-60 Hz
Lamptechnologie: LED, 24 V
Aantal lampen: 1
Wattage meegeleverde lamp: 32W
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•
•
•
•

Hoogte: 47 cm
Lengte: 39,1 cm
Breedte: 16,1 cm
Gewicht: 2,484 kg

• Speciaal ontworpen voor: Badkamer
• Stijl: Modern
• Type: Plafonnière
•
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