
Kompakt design
Hue Play-forlengelseskabelen kan brukes til å utvide avstanden

mellom strømforsyningsenheten og Hue Play-lyset, eller for å

utvide avstanden mellom hvert lyspunkt. Total, maksimal

systemlengde per lampe er 7 meter.

Hue-broen gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett

• Hue-broen gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett

Kompakt design, komplett belysningsopplevelse

• Bruk Hue Play på din måte

• Dekorer ved hjelp av indirekte intelligente lys

• Monter den på baksiden av TV-en

• Lag din egen stemning ved bruk av varmhvitt og kaldhvitt lys

• Piff opp underholdningen ved hjelp av intelligent belysning

• Koble til tre Hue Play-lyslinjer med én kontakt

• Styr lyset på din måte

Play-skjøtekabel

Hue White og farget
stemning

5 m skjøteledning

Kun kompatibel med Hue Play

Svart
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Høydepunkter
Full kontroll med Hue-broen

Koble lyskildene fra Philips Hue til
broen for å få tilgang til alle systemets
muligheter.

Bruk Hue Play på din måte

Philips Hue Play-lyslinjen kan
monteres på en vegg eller på TV-en,
legges flat på alle overflater eller stå
oppreist. En allsidig smartbelysning
som er det perfekte stemningsfulle
bidraget for alle stuer,
underholdningsrom eller medierom.

Dekorer ved hjelp av intelligente lys

Forvandle atmosfæren i hjemmet ditt
ved hjelp av én knapp. Bruk over 16
millioner farger og 50 000 nyanser av
hvitt lys, fra kaldt til varmt, for å skape
spesielle øyeblikk, sette den rette
stemningen på en fest, eller for å roe
ned for kvelden.

Monter den på baksiden av TV-en

Monter Philips Hue Play intelligente
lyslinje bak skjermen, ved bruk av de
klipsene og den dobbeltsidige tapen
som følger med, for å lage en vakker
bakgrunnsbelysning i den fargen du
ønsker.

Lag din egen stemning

Bestem den helt riktige stemningen for
alle øyeblikk og dekorer hjemmet med
varm- eller kaldhvitt lys. Opplev
forskjellige typer belysning i løpet av
året. Dette kan f.eks. være det skarpe
hvite lyset som minner deg om en
vårbris, det varmhvite lyset fra en
sommersol eller det iskalde dagslyset
vi kjenner fra vinteren. Denne
funksjonen krever tilkobling til Philips
Hue-broen.

Piff opp underholdningen

Fordyp deg i filmen, spillet eller
musikken ved hjelp av lysets magi. Med
millioner av farger å velge mellom og
utallige belysningsalternativer, kan du
gjøre en hvilken som helst stue om til
en privat kinosal – alt du trenger å ta
med er popcorn!

Koble til tre Hue Play-lyslinjer

Hue Play bidrar ikke til et
sammensurium av ledninger bak TV-
en, eller legger beslag på mange uttak
– du kan koble tre Hue Play
intelligente lyslinjer til samme
strømforsyning, noe som gir deg mer
enn nok plass til alle de øvrige
enhetene dine.
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Styr lyset på din måte Koble Philips Hue-lysene til broen og
oppdag de endeløse mulighetene det
gir. Kontroller lysene fra
smarttelefonen eller nettbrettet via
Philips Hue-appen, eller legg brytere til
systemet for å aktivere lysene. Angi
tidsinnstillinger, varsler, alarmer og mer
for å få en fullstendig Philips Hue-
opplevelse. Philips Hue fungerer også

med Amazon Alexa, Apple Homekit og
Google Home og lar deg kontrollere
lysene med stemmen.

Spesifikasjoner
Design og utseende

• Farge: svart

• Materiale: syntetiske materialer

Diverse

• Spesielt designet for: Stue og
soverom

• EyeComfort: Nei

Strømforbruk

• Energieffektivitetsmerke: A+

Mål og vekt på produktet

• Kabellengde: 5 m

• Høyde: 1,3 cm

• Lengde: 500 cm

• Nettovekt: 0,087 kg

• Bredde: 1,3 cm

Service

• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

• Levetid på opptil: 0 time(r)

• Lysarmaturens totale lyseffekt: 0 lm

• Strømnett: Spenning 110–240 V
• Dimmbar lysarmatur: Ja

• LED: Ja

• Innebygd LED-lyskilde: Nei

• Energiklassen til inkludert lyskilde: A+

• IP-klasse: IP20

• Beskyttelsesklasse: III – trygg, ekstra
lav spenning

• Lyskilden kan byttes ut: Nei

Emballasjemål og vekt

• EAN/UPC – produkt: 8718696171189

• Nettovekt: 0,087 kg

• Bruttovekt: 0,124 kg

• Høyde: 141,000 mm

• Lengde: 38,000 mm

• Bredde: 89,000 mm

• Materialnummer (12NC):
915005750101
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