
Enkel smartbelysning
Få ønsket belysning når som helst på dagen med denne GU10-

lyskilden, som avgir varmt til kjølig hvitt lys og tilbyr øyeblikkelig,

trådløs dimming for et hvilket som helst spotlight.

Enkel smartbelysning

• Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-appen

• Styr belysningen med stemmen*

• Skap den rette stemningen med hvitt lys som kan justeres mellom
varmt og kjølig

• Finn de perfekte lysinnstillingene til dine daglige gjøremål

• Få tilgang til alle de smarte belysningsfunksjonene med Hue Bridge

1-pakning GU10

Hue white ambiance

Med dimmer

Direkte styring via Bluetooth

Styres med app eller stemmen*

Legg til Hue Bridge for å få

tilgang til flere funksjoner
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Høydepunkter
Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-
appen

Med Hue Bluetooth-appen kan du
styre Hue-smartbelysningen i et enkelt
rom i hjemmet. Tilføy opptil ti
intelligente lyskilder og styr alle
sammen med et tastetrykk på
mobilenheten din.

Styr belysningen med stemmen*

Philips Hue fungerer med Amazon
Alexa og Google Assistant, når den er
paret med en kompatibel Google Nest
eller Amazon Echo-enhet. Med enkle
talekommandoer kan du styre en
enkelt lampe, eller flere lyskilder i et
rom.

Skap den rette stemningen med hvitt
lys som kan justeres mellom varmt og
kjølig

Disse lyspærene og lysarmaturene gir
ulike nyanser av hvitt lys, fra varmt til
kjølig. Med full dimming fra skarpt
dagslys, til dempet nattlys, kan du
justere lyskildene slik at de lyser med
akkurat den nyansen og skarpheten du
trenger.

Finn de perfekte lysinnstillingene til
dine daglige gjøremål

Gjør dagen din lettere og behageligere
med fire lysinnstillinger som er
håndlaget spesielt for daglige gjøremål:
Energize, Concentrate, Read og Relax.
De to kalde nyansene, Energize og
Concentrate, hjelper deg med å
komme i gang om morgenen eller
holde fokus, mens de varmere
innstillingene Read og Relax er
perfekte når du vil nyte en god bok
eller slappe av.

Få tilgang til alle de smarte
belysningsfunksjonene med Hue
Bridge

Bruk en Hue Bridge (selges separat)
sammen med smartbelysningen din for
å oppleve alle funksjonene Philips Hue
har å by på. Med en Hue Bridge kan du
legge til opptil 50 intelligente lyskilder,
som kan styres fra hvor som helst i
hjemmet. Opprett rutiner for å
automatisere smartbelysningen din.
Bestem hvordan belysningen skal
oppføre seg når du ikke er hjemme,
eller legg til tilbehør som
bevegelsessensorer og smarte
lysbrytere.

Spesifikasjoner
Lyskildens mål

• Mål (BxHxD): 50x58x50
Miljøet

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

• Driftstemperatur: -20 °C til 45 °C
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Garanti

• 2 år: Ja

Strømforbruk

• Energieffektivitetsmerke: A+

Service

• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

• Vekt: 50,5

• Lyskildeteknologi: LED

Lyspæren

• Fargetemperatur: 2200K-6500K

• Diameter: 50 mm

• Energieffektivitetsmerke: A+

• Sokkel: GU10

• Form: GU10

• Høyde: 58 mm

• Inngangsspenning: 220V-240V

• Levetid: 15 000 time(r)

• Lysmengde: Varm hvit til kjølig
dagslys

• Effekt i lumen: 350 lm ved 4000K

• Maks. effekt i bruk: 5 W

• Maks. strømforbruk i standbymodus:
0.5 W

• Antall brytersykluser: 50 000

• Effektfaktor: >0.5

• Nominell levetid: 15 000 time(r)

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

• Oppstart: Umiddelbar lyseffekt på
100 %

• Wattstyrke: 5 W

• Wattstyrke tilsvarende: 50 W

• Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
og Zigbee

• Dyp dimming: Ja

• Programvare kan oppgraderes: Når
koblet til Bluetooth-appen eller Hue
Bridge

Det som er i esken

• Hue-pærer: 1

Hva støttes

• HomeKit-kompatibel: Yes

• iOS: Yes

• Philips Hue-appen: Android 7.0 og
nyere

• Stemmeassistenter: Amazon Alexa

• Philips Hue Bluetooth-app: Android
7.0 og nyere, iOS 11 og nyere

Emballasjemål og vekt

• EAN/UPC – produkt: 8718699628673

• Nettovekt: 0,048 kg

• Bruttovekt: 0,074 kg

• Høyde: 16,500 cm

• Lengde: 5,500 cm

• Bredde: 8,800 cm

• Materialnummer (12NC):
929001953301
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