
Ubegrensede
muligheter
Det er en klassisk mignion-pære og en smart LED-lyskilde i ett.

Med millioner av nyanser av hvitt og farget lys, øyeblikkelig

dimming og en standard E14-base kan du skape den rette

stemningen hvor som helst.

Ubegrensede muligheter

• Vær kreativ med 16 millioner farger

• Våkne opp og sovne på en naturlig måte

• Synkroniser lyset med musikk og film

• Skap den ønskede stemningen fra varmhvitt lys til kjølig dagslys.

• Lys opp spillet ditt

• De forskjellige lysinnstillingene gjør at du kan slappe av, lese,
konsentrere deg eller få mer energi.

• Smart styring - hjemme og på farten

• Angi de tidsinnstillingene som passer deg

• Installasjonsfri dimming

• Styr lyset på din måte

• Kan bare dimmes med Philips Hue-kompatible enheter

• LED-lyspære som kan styres trådløst

• Krever en Philips Hue-bro

Våkne opp og sovne på en naturlig måte

• Gjør det lettere å våkne og sovne ved hjelp av lys

Én lyspære med
E14-sokkel

Hue White og farget
stemning

E14-pære

Hvitt og farget lys
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Høydepunkter
Vær kreativ med farger

Lek deg med lys, og velg mellom
16 millioner farger for å endre
utseendet og atmosfæren i rommet på
et øyeblikk. Angi scenen enkelt med ett
knappetrykk. Bruk et favorittbilde og
gjenopplev det spesielle øyeblikket
med livlig lys. Lagre
favorittlysinnstillingene dine og hent
dem frem med et tastetrykk

Våkne opp og sovne

Philips Hue hjelper deg med å starte
dagen på en behagelig måte.
Lysstyrken økes gradvis og simulerer
en soloppgang, som gjør at du våkner
på en naturlig måte i stedet for å bli
vekket av en vekkerklokke. Få en god
start på dagen. Om kvelden kan du roe
ned, slappe av og gjøre kroppen klar
for en god natts søvn med et
avslappende varmhvitt lys.

Synkroniser med musikk og filmer

Utvid TV-opplevelsen til hele rommet
eller synkroniser lyset til
favorittmusikken din og se hvordan
lyset reagerer på rytmen. Last ned
tredjepartsappene og oppdag de
fantastiske tingene du kan gjøre med
Philips Hue.

Lag den stemningen du vil ha

Sørg for at du alltid har den riktige
stemningen i alle øyeblikk og dekorer
hjemmet med varm- eller kaldhvitt lys.
Få glede av forskjellige typer lys som
det skarpe hvite lyset om våren, det
varmhvite lyset fra en sommersol eller
iskaldt dagslys om vinteren - hele året.

Lys opp spillet ditt

Løft spillopplevelsen til neste nivå. Last
ned tredjepartsapper og oppdag de
fantastiske tingene du kan gjøre med
Philips Hue.

Belysning for de daglige gjøremålene
dine

Lys påvirker humøret og oppførselen
vår. Med Philips Hue kan du forvandle
de daglige rutinene til fornøyelige
øyeblikk. Hopp over morgenkaffen, og
gjør deg klar for dagen med kjølig og
klart hvitt dagslys som bidrar til å gi
kropp og sinn mer energi. Hold fokus
med et finjustert klart og hvitt lys, eller
len deg tilbake og slapp av med en
myk glød av hvitt lys for å få en perfekt
avslutning på dagen.

Smart styring - hjemme og på farten

Med Philips Hue iOS- og Android-
appene kan du styre belysningen
uansett hvor du er. Kontroller om du
har glemt å slå lysene av før du dro
hjemmefra og slå dem på hvis du
arbeider sent.
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Nyttige tidsinnstillinger

Philips hue kan få det til å se ut som
noen er hjemme ved hjelp av
planleggingsfunksjonen i Philips hue-
appen. Angi at lysene tennes på et
forhåndsinnstilt tidspunkt, slik at du har
belysning når du kommer hjem. Du kan
til og med angi at forskjellige rom skal
lyse opp på forskjellige tidspunkt. Og
du kan selvfølgelig la lampene slås av
gradvis om kvelden, slik at du ikke
trenger å bekymre deg for at du har latt
noen lyskilder stå på.

Installasjonsfri dimming

Opplev helt jevn dimming med Philips
Hue. Ikke for lyst. Ikke for mørkt.
Akkurat passe. Det er ikke nødvendig
med ledninger, en elektriker eller
installasjon

Styr lyset på din måte

Koble Philips Hue-lyskildene til broen
og oppdag de endeløse mulighetene
dette gir. Kontroller lyskildene fra
smarttelefonen eller nettbrettet via
Philips Hue-appen, eller legg til brytere
på systemet for å aktivere lyskildene.
Angi tidsinnstillinger, varsler, alarmer
og mer for å få en komplett Philips
Hue-opplevelse. Philips Hue fungerer
også med Amazon Alexa, Apple
Homekit og Google Home og lar deg
kontrollere lysene med stemmen.

Krever kompatibel enhet
Dette produktet kan bare dimmes hvis
det er koblet til Philips Hue-broen eller
en Philips Hue-kompatibel enhet

LED med trådløs styring

Denne LED-lyskilden kan kontrolleres
trådløst hvis du kobler den til Philips
Hue-broen for smartkontroll eller til
Philips Hue-dimmeren.

Krever en Philips Hue-bro

Koble Philips Hue-lyskildene til broen
for å styre lysene fra smarttelefonen
eller nettbrettet via Philips Hue-appen.

Våkne opp og sovne på en naturlig
måte

Skru en Philips Hue-lyspære inn i din
nattbordslampe, og den vil hjelpe deg
å komme deg ut av sengen slik du
ønsker om morgenen. Start dagen
behagelig med en varm soloppgang.
Den gradvis økende lysstyrken gir deg
følelsen av at du våkner opp av naturlig
lys – i stedet for å våkne brått av en
alarm. Om kvelden kan avslappende
varmt hvitt lys hjelpe deg med å roe
ned, og ved leggetid hjelpe deg med å
sovne inn på en mer komfortabelt
måte.

Spesifikasjoner
Lyskildens mål

• Mål (BxHxD): 50x58x50

Miljøet

• Maks fuktighet ved drift: 5 % <H<95 %
(ikke kondenserende)

• Driftstemperatur: –20 °C til 40 °C

Garanti

• 2 år: Ja

Strømforbruk

• Energieffektivitetsmerke: A

Service

• Garanti: To år
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Tekniske spesifikasjoner

• Vekt: 51

• Lyskildeteknologi: LED

Lyspæren

• Fargetemperatur: 2000K-6500K +16
million colors

• Energieffektivitetsmerke: A

• Sokkel: E14

• Form: B39

• Høyde: 39 mm

• Inngangsspenning: 220V-240V

• Levetid: 25 000 time(r)

• Lysmengde: Styres med app eller
stemmen*

• Effekt i lumen: 470 lm ved 4000K

• Maks. effekt i bruk: 6,5 W

• Maks. strømforbruk i standbymodus:
0.5 W

• Antall brytersykluser: 50 000

• Effektfaktor: >0.5

• Nominell levetid: 25 000 time(r)

• Programvare kan oppgraderes: når
den er koblet til hue-broen

• Oppstart: Umiddelbar lyseffekt på
100 %

• Wattstyrke: 6,5 W

• Wattstyrke tilsvarende: 40 W

• Bredde: 117 mm

• Kommunikasjonsprotokoll: Zigbee

• Programvare kan oppgraderes: Når
den er koblet til Hue Bridge

Det som er i esken

• Bridge: No

• Ethernet-kabel: No

• Hue-pærer: 1

• hue-dimmeren: No

• Hue Tap switch: No

• Strømadapter: No

Hva støttes

• HomeKit-kompatibel: Yes

• iOS: 7 or later

• Philips Hue-appen: Android 7.0 og
nyere

• Stemmeassistenter: Amazon Alexa

Emballasjemål og vekt

• EAN/UPC – produkt: 8718696695166

• Nettovekt: 0,050 kg

• Bruttovekt: 0,104 kg

• Høyde: 16,500 cm

• Lengde: 5,500 cm

• Bredde: 8,800 cm

• Materialnummer (12NC):
929001301301
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