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ilips Ambilight+hue-app
vaar optimaal Ambilight met de Philips Ambilight+hue-app. Laat uw Ambilight-TV en 
e-lampen met elkaar communiceren via de app om door het hele huis te genieten van 
 emotie, kracht en kleur van Ambilight. Aanpasbaar aan uw stijl.

Creëer een unieke Ambilight-ervaring
• Lampkeuzeknop voor selectie en positionering van uw hue-lampen

Aanpasbaar aan uw stijl en voorkeur
• Knop voor kleurintensiteit voor een aanpasbare kleurervaring
• Dynamische helderheidsregelaar om gekozen hue-lampen in te stellen



 Lampkeuzeknop

Kies gemakkelijk welke hue-lampen in uw kamer wel 
en niet uw Ambilight-TV-ervaring weergeven. Die 
lampen die niet zijn gekozen om Ambilight weer te 
geven, gaan terug naar hun vooraf ingestelde kleur of 
u kunt een willekeurige kleur in het kleurspectrum 
instellen

Knop voor kleurintensiteit

Uw Ambilight-TV kan de kleuren laten dansen, maar 
u bent de choreograaf. Verschuif de regelaar van 
links naar rechts om met de kleurintensiteit te 
spelen. Schuiven naar links zorgt voor zachtere 
tinten, terwijl naar rechts voor een intensere 
ervaring zorgt.

Dynamische helderheidsregelaar

Stel de helderheid van uw individuele hue-lampen in 
met één vingerbeweging met de dynamische 
helderheidsregelaar. Zodra de gekozen lampen zijn 
geselecteerd door het aanraken van de 
lamppictogrammen die op uw scherm verschijnen, 
schuift u de regelaar eenvoudig naar links of rechts 
om de intensiteit van de ervaring aan te passen aan 
uw persoonlijke voorkeur.
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Kenmerken
hue persoonlijk verlichtingssysteem •
Verwante producten
• Compatibel met: Ambilight-TV's uit 2011 en later, 

Besturingssysteem
• Minimale vereisten: Android 2.3 of iOS 4.3
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