
 

 

Philips Hue White and 
color ambiance
Beyond taklampe

Integrert LED
Hvit
Intelligent styring med Hue 
bridge*
Kontroller med stemmen*
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nne stilige Philips hue Beyond LED-taklampen kombinerer stemningsfullt lys og varm 

it arbeidsbelysning i ett. Koble den til det trådløse nettverket ditt for øyeblikkelig og 
mplett kontroll over hjemmebelysningen fra smartenheten din.

Skap lys som overgår fantasien, og
• LightDuo: to lyskilder for funksjonelt og stemningslys

Ubegrensede muligheter
• Vær kreativ med 16 millioner farger
• Synkroniser lyset med musikk og film
• Skap den ønskede stemningen fra varmhvitt lys til kjølig dagsly.
• Våkne opp og sovne på en naturlig måte
• De forskjellige lysinnstillingene gjør at du kan slappe av, lese, konsentrere deg eller få mer 

energi.
• Smart styring, både hjemme og på farten
• Angi de tidsinnstillingene som passer deg
• Installasjonsfri dimming
• Styr lyset på din måte
• Krever en Philips Hue-bro



 Funksjonelt og stemningslys

Les og jobb i harmoni med hvordan du føler 
deg, enten det er avslappet, energisk eller 
utadvendt. Alt gjennom lysets kraft. Philips Hue 
Beyond har to uavhengige lyskilder – et uplight 
og et downlight – så du kan skape en uendelig 
blanding av farger og hvitt lys. Sett på 
funksjonelt lys og legg til litt farge. Eller skap 
livlige omgivelser og kombiner ulike farger som 
passer til humøret ditt, enten du vil slappe av, 
slippe deg løs eller lære noe nytt.

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

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.

Skap den stemningen du vil ha

Angi den riktige stemningen for ethvert 
øyeblikk og dekorer hjemmet med varm- eller 
kaldhvitt lys. Nyt forskjellige typer lys gjennom 
hele året, det være seg det skarpe hvite lyset 
som minner deg om en vårbris, det varmhvite 
lyset fra en sommersol eller iskaldt dagslys om 
vinteren. Denne funksjonen krever tilkobling til 
Philips Hue-broen.

Våkne opp og sovne

Philips Hue hjelper deg med å stå opp akkurat 
slik du vil, slik at du kan starte dagen kvikk og 
opplagt. Lysstyrken økes gradvis som ved en 
soloppgang og skaper en naturlig start på 
dagen. Om kvelden kan du roe ned, slappe av 
og gjøre kroppen klar for en god natts søvn 
med et avslappende hvitt lys. Denne 
funksjonen krever tilkobling til Philips Hue-
broen.

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.
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Høydepunkter
Beyond taklampe
Integrert LED Hvit, Intelligent styring med Hue bridge*, Kontroller med stemmen*
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Design og utseende
• Materiale: metall, glass
• Farge: hvit

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Kan dimmes
• Skifter farge (PowerLED)
• Passer perfekt til å skape stemning
• Spredende lyseffekt
• ZigBee Light Link

Mål og vekt på produktet
• Høyde: 20,8 cm
• Lengde: 45 cm
• Bredde: 45 cm
• Nettovekt: 4440 kg

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50 Hz
• Lyskildeteknologi: LED
• Antall lyskilder: 4
• Lyskilde følger med: 4,5 W
• Lysfarge: Varmhvit

• Total lumeneffekt på lysarmaturen: 1200 lm
• Lysarmaturen kan dimmes
• LED
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot gjenstander som er 

større enn 12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: I – jordet
• Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 28 W

Service
• Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning
• Høyde: 24,5 cm
• Lengde: 54,2 cm
• Bredde: 54,2 cm
• Vekt: 6,300 kg

Diverse
• Spesielt designet for: Stue og soverom, 

Hjemmekontor og arbeidsrom
• Stil: Moderne
• Type: Taklampe
•
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Spesifikasjoner
Beyond taklampe
Integrert LED Hvit, Intelligent styring med Hue bridge*, Kontroller med stemmen*

* *Hue bridge selges separat
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