
Enkel smartbelysning
Bruk Philips Hue Play HDMI Sync Box for å synkronisere

smartbelysningen din til det som vises på TV-skjermen. Bruk de fire

HDMI-portene for å koble medieenhetene dine til Hue-systemet

og få en ekstra rask, sømløs og fargerik smartbelysning som

matcher og speiler innholdet ditt.

Ubegrensede muligheter

• Synkronisere Philips hue-belysningen med TV-skjermen

• Rask og sømløs belysningsopplevelse

• Fungerer med alle lys som er kompatible med Hue Color

• Koble til opptil 4 HDMI-enheter

• Tilpasse innstillinger i appen

• Hue Bridge kreves

• Lett å montere, sette opp og bruke

• Støtter høykvalitets videoformater

Play HDMI Sync Box

Hue

Synkroniser belysningen din

med hjemmekinoanlegget

Koble til opptil 4 HDMI-enheter

Tilpass opplevelsen med appen

Krever Hue Bridge og Hue-

fargelys
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Høydepunkter
Synkronisere Philips hue-belysningen
med TV-skjermen

Philips Hue Play HDMI Sync Box gir
deg altoppslukende medieopplevelser.
Alt du behøver å, er å koble til en
medieenhet med HDMI, slik som
strømmeneheter, spillkonsoller, TV-
mottakere og lignende, og se på en
strømmetjenester som Netflix eller
Amazon Prime. Lysene skifter stryke og
farge i takt med innholdet på TV-
skjermen.

Rask og sømløs belysningsopplevelse

Opplev belysning synkronisert med
TV-skjermen helt uten forsinkelse.
Dette skaper en oppslukende
opplevelse enten du ser på film, hører
på musikk eller spiller spill. Opplev
favorittinnholdet ditt som aldri før med
synkroniseringsboksen.

Fungerer med alle lys som er
kompatible med Hue Color

Sync Box kan brukes med alle Philips
Hue White and color ambiance-
lyspærer og -lysarmaturer. Gi liv til
mediene med surround-belysning.
Legg til 10 Philips Hue color og se
hvordan belysningen reagerer på det
som skjer på skjermen din.

Koble til opptil 4 HDMI-enheter

Synkroniseringsboksen har fire HDMI-
innganger, hvor du kan koble til
spillkonsoller, strømmeenheter eller
andre medieenheter, og synkronisere
innholdet på TV-skjermen med Phillips
Hue-belysningen.
Synkroniseringsboksen er ikke
kompatibel med apper for smart-TV,
fordi innholdet først må gå gjennom
boksen via en HDMI-enhet.

Tilpasse innstillinger i appen

Tilpass
medieunderholdningsopplevelsen din.
Bruk appen til å endre lysinnstillingene
(f.eks. lysstyrke og hastighet på
effektene) og definere
standardinnstillinger for oppstart.

Forutsetter Hue Bridge V2 og
fargepærer

Hue Bridge* – hjertet i det smarte
belysningssystemet – kobler Hue
White and color ambiance-
smartbelysningen din til appen og
synkroniseringsboksen, slik at du kan
tilpasse og lagre lysinnstillingene dine
ved synkronisering.
*Synkroniseringsboksen er kun
kompatibel med den firkantede Hue
Bridge V2.
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Lett å montere, sette opp og bruke

Du kan enkelt koble til Hue Bridge og
bruke Sync Box med hvilken som helst
TV og HDMI-enhet. Du kan styre

underholdningsopplevelsen og Sync
Box hvordan du vil: med appen, med
kontrollknappen på produktet, en
infrarød fjernkontroll eller med
stemmestyring via Amazon Alexa, Siri
eller Google Assistant.

Støtter høykvalitets videoformater

Philips Hue Play HDMI sync box er
kompatibel med 4K, Dolby Vision og
HDR10+ og som gjør at du får den
høyeste mulige bildekvaliteten – og alt
dette mens dine Philips Hue smartlys
synkroniseres slik at lyset passer til det
som skjer på skjermen.

Spesifikasjoner
Design og utseende

• Farge: svart

• Materiale: syntetisk og metall

Miljøet

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

• Driftstemperatur: 0–40 °C

Strømforbruk

• Adapterspenning: 24 V

• Strømforbruk i standbymodus: 1 W

• Maksimalt strømforbruk: 7 W

Mål og vekt på produktet

• Høyde: 2,3 cm

• Lengde: 9,9 cm

• Nettovekt: 0,455 kg

• Bredde: 18,2 cm

Service

• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

• Levetid: 10000 hrs

• Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisolert

Det som er i esken

• Strømadapter: Yes

• HDMI-synkroniseringsboks: Ja

• HDMI-kabel: Ja

Hva støttes

• Stemmeassistenter: Amazon Alexa,
Google Assistent

• Porter: 4

• IR-mottaker: Ja

• WiFi: 802.11 b/g/n/ 2.4 GHz

• HDMI: 2.0b with HDCP 2.2

• Videooppløsning: Up to 4K 60Hz
HDR10+ & Dolby Vision

• CEC: Yes

• Støttet: Bluetooth 4.2 for installation
with WIFI

Emballasjemål og vekt

• EAN/UPC – produkt: 8718699704803

• Nettovekt: 0,680 kg

• Bruttovekt: 1,043 kg

• Høyde: 20,100 cm

• Lengde: 29,600 cm

• Bredde: 10,200 cm

• Materialnummer (12NC):
929002275802
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