
 

 

Philips Hue White and 
color ambiance
Go draagbare lamp

Ingebouwde LED
Wit
Slimme bediening met Hue 
Bridge*
Met spraakbediening*

71460/60/PH
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eid je systeem uit met een Philips Hue Go met wit en gekleurd licht. De Hue Go heeft een 
gant ontwerp en een transparante behuizing. De accu van deze draadloze, draagbare lamp gaat 
 wel 3 uur mee. Je bedient de Hue Go via het Hue systeem of via de knop op het product.

Licht, altijd en overal
• Draagbaar
• Regeling op het product
• Natuurlijke, dynamische effecten
• Volledige controle vanaf smartphone of tablet met de Hue Bridge

Onbegrensde mogelijkheden
• Wees creatief met 16 miljoen kleuren
• Synchroniseer lampen met muziek en films
• Breng lichteffecten tijdens het gamen
• Natuurlijk wakker worden en gaan slapen
• Creëer je eigen sfeer met warmwit tot koel daglicht
• Ontspannen, lezen, concentreren en energie opdoen met lichtrecepten
• Slimme bediening, thuis en als je weg bent
• Stel handige timers in
• Dimmen zonder installatie



 Draagbaar

De Philips Hue Go is de meest veelzijdige lamp 
in huis. Sluit de lamp aan op het stopcontact en 
geef jouw muren een gekleurde of witte gloed. 
Of gebruik deze draagbare blikvanger zonder 
snoer voor het optimale licht bij al je 
activiteiten. De ingebouwde accu gaat tot wel 
3 uur meer. Ook in de draagbare modus kun je 
de Philips Hue Go volledig instellen met jouw 
mobiele apparaat. En met de ingebouwde 
functie voor slim accubeheer is de 
gebruiksduur maximaal. De Philips Hue Go is 
niet waterdicht, maar wel bestand tegen hoge 
vochtigheid.

Regeling op het product

Je kunt de Philips Hue Go ook zonder mobiel 
apparaat bedienen. Activeer de lichtinstellingen 
met de knop op het apparaat en kies uit 7 
verschillende lichteffecten: functioneel warm 
witlicht, koel stimulerend daglicht en 5 
natuurlijke dynamische lichteffecten voor 
speciale momenten. Of blader langs de 
verschillende opties door snel te tikken en de 
knop vast te houden tot de gewenste kleur 
verschijnt. De pret begint pas echt wanneer je 
de Philips Hue Go met de bridge verbindt. 
Bedien de Philips Hue Go via jouw mobiele 
apparaat en ontdek de eindeloze 
mogelijkheden.

Natuurlijke, dynamische effecten

Maak speciale momenten nog mooier met 
levendig licht. De Philips Hue Go heeft 5 
gepatenteerde natuurlijke en dynamische 
effecten: Cozy Candle, Sunday Coffee, 
Meditation, Enchanted Forest en Night 
Adventure. Elk dynamisch effect heeft een 
eigen kleurenmix voor de juiste sfeer.

Volledige controle met de Hue Bridge

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

Wees creatief met kleuren

Speel met licht en kies uit 16 miljoen kleuren 
om de sfeer en het aanzien van je kamer 
onmiddellijk te veranderen. Stel de scène 
moeiteloos in met één druk op de knop. 

Gebruik een favoriete foto en herleef dat 
speciale moment met gekleurde lichteffecten. 
Bewaar je favoriete lichtinstellingen en roep ze 
met één vingerbeweging weer op wanneer je 
maar wilt

Synchroniseer met muziek en films

Breid je beleving van tv-kijken uit naar de hele 
kamer of synchroniseer licht met je favoriete 
muziek en zie hoe het licht reageert op het 
ritme. Download apps van derden en ontdek 
de verbazingwekkende dingen die je kunt doen 
met Philips Hue.

Breng lichteffecten tijdens het gamen

Til de beleving van je gaming naar het volgende 
niveau. Download de apps die samenwerken 
met Hue en ontdek de verbazingwekkende 
dingen die je kunt doen.
7146060PH

Kenmerken
Go draagbare lamp
Ingebouwde LED Wit, Slimme bediening met Hue Bridge*, Met spraakbediening*
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design en afwerking
• Materiaal: kunststof
• Kleur: witte

Extra onderdeel/accessoire 
meegeleverd
• Dimbaar
• Aan-uitschakelaar op product
• Ideaal voor sfeercreatie
• Met kleurverandering (LED)
• Diffuus licht
• Inclusief PowerLED-lamp(en)
• ZigBee Light Link
• Draagbaar
• Inclusief stroomadapter

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 7,9 cm
• Lengte: 15 cm
• Breedte: 15 cm
• Nettogewicht: 0,900 kg

Technische specificaties
• Netspanning: Bereik 100 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lamptechnologie: 24 V
• Aantal lampen: 1

• Wattage meegeleverde lamp: 6 W
• Totaal lumen armatuur: 300 lm
• Armatuur dimbaar
• LED
• Geïntegreerde LED
• Levensduur tot: 20.000 uur
• IP-code: IP20, bescherming tegen voorwerpen 

groter dan 12,5 mm, niet bestand tegen water
• Beschermingsklasse: III - veilig, extra laag voltage

Service
• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 11,4 cm
• Lengte: 21 cm
• Breedte: 21 cm
• Gewicht: 1,360 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/

slaapkamer, Studeerkamer/thuiskantoor
• Stijl: Expressive
• Type: Tafellamp
•

7146060PH

Specificaties
Go draagbare lamp
Ingebouwde LED Wit, Slimme bediening met Hue Bridge*, Met spraakbediening*

* * Hue-bridge afzonderlijk verkrijgbaar
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