
Lys opp øyeblikkene
dine
Utvid Philips Hue-systemet med flere White Ambiance-spotter, og

få varmt til kjølig hvitt lys. Alt du trenger for smart kontroll er Hue-

broen som leveres med startersettet. Koble spotten til broen, og

kontroller lyset på din måte.

Lys opp øyeblikkene dine

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

• Installasjonsfri dimming

• Styr lyset på din måte

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

• Smart styring - hjemme og på farten

• Angi de tidsinnstillingene som passer deg

• Krever en bro eller bryter

• Våkne opp og sovne på en naturlig måte

Lys og design av høy kvalitet

• Høy lyseffekt

Buratto enkel spot

Hue white ambiance

Utvidelsesspotlight

GU10

White

Intelligent styring med Hue

bridge*
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Høydepunkter
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.

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.

Lag den stemningen du vil ha

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.

Smart styring - hjemme og på farten

Med Philips Hue apper for iOS- og
Android kan du fjernstyre lysene
uansett hvor du er. Sjekk om du har
glemt å slå lysene av før du dro
hjemmefra og slå dem på hvis du
arbeider sent. Denne funksjonen krever
tilkobling til Philips Hue-broen.

Nyttige tidsinnstillinger

Philips Hue kan få det til å virke som
om noen er hjemme selv om alle er
borte, ved hjelp av
tidspunktfunksjonen i Philips Hue-
appen. Angi lysene til å slå seg på, på
et forhåndsinnstilt tidspunkt, slik at
lysene er på når du kommer hjem. Du
kan til og med angi at forskjellige rom
skal lyse opp til 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. Denne
funksjonen krever tilkobling til Philips
Hue-broen.
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Krever en bro eller bryter

Koble Philips Hue-lyspærene til broen
for å styre lysene fra smarttelefonen
eller nettbrettet via Philips Hue-appen.
Eller styr Philips Hue-lyskildene med
Philips Hue-dimmeren, som kan brukes
til å slå av/på og dimme lyset eller
bytte mellom lysinnstillingene.

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 varmhvit lys.

Denne funksjonen krever tilkobling til
Philips Hue-broen.

Høy lyseffekt

Belysning av høy kvalitet med sterk
lysmengde, noe som gir rikelig med
hvitt lys for alle stunder og oppgaver.

Spesifikasjoner
Design og utseende

• Farge: hvit

• Materiale: metall

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

• Justerbart spothode: Ja

• click!FIX-montering: Ja

• Kan dimmes med Hue-app og -
bryter: Ja

• LED følger med: Ja

Diverse

• Spesielt designet for: Stue og
soverom

• Stil: Moderne

• Type: Spot

• EyeComfort: Nei

Strømforbruk

• Energieffektivitetsmerke: A

Mål og vekt på produktet

• Høyde: 11,2 cm

• Lengde: 13,6 cm

• Nettovekt: 0,655 kg

• Bredde: 10,2 cm

Service

• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

• Levetid på opptil: 15 000 time(r)

• Total lumeneffekt på lysarmaturen
(skjult): 350 lm

• Lumeneffekt på lyspæren som følger
med: 350 lm

• Lyskilde tilsvarende tradisjonell
lyspære på: 50 W

• Lysarmaturens totale lyseffekt: 250
lm

• Lyskildeteknologi: LED, 230 V
• Lysfarge: 2200-6500 Hue White

Ambiance

• Strømnett: 50–60 Hz

• Dimmbar lysarmatur: Ja

• LED: Ja

• Innebygd LED-lyskilde: Nei

• Energiklassen til inkludert lyskilde: A

• Lysarmaturen er kompatibel med
lyspære(r) i klasse: A+ til E

• Antall lyspærer: 1

• Armatur/sokkel: GU10

• Lyspære følger med: 5 W

• Erstatningslyspære med maks. effekt i
watt: 5.5 W

• IP-klasse: IP20

• Beskyttelsesklasse: I – jordet

• Lyskilden kan byttes ut: Ja
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Emballasjemål og vekt

• EAN/UPC – produkt: 8718696164044

• Nettovekt: 0,655 kg

• Bruttovekt: 0,836 kg

• Høyde: 140,000 mm

• Lengde: 118,000 mm

• Bredde: 199,000 mm

• Materialnummer (12NC):
915005515301
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