
Enkel smartbelysning
Den lille Enrace-taklampen i hvitt er laget for å lyse opp mindre

områder som ganger og gir fra seg en skånsom ring med

nedadrettet lys. Det moderne designet og rekkevidden til det hvite

lyset passer virkelig til alle hjem.

Ubegrensede muligheter

• Styres med app eller stemmen*

• Styr lysene med det samme

Enkel smartbelysning

• Få tilgang til alle de smarte belysningsfunksjonene med Hue Bridge

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

• Optimaliserte lysinnstillinger til de daglige aktivitetene

Enrave, liten
taklampe

Hue White ambiance

Integrert LED

Bluetooth-styring via app

Hue Dimmer switch inkludert

Legg til Hue Bridge for å få

tilgang til flere funksjoner
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Høydepunkter
Styres med app eller stemmen*

Philips Hue fungerer med Alice, Siri og
Google Assistant. Demp/øk lysstyrken
eller endre lysfarge etter behov med
enkle stemmekommandoer, og styr én
enkelt lampe eller hele belysningen i
hjemmet. Stemmekontroll krever en
Philips Hue Bridge og en kompatibel
partnerenhet.

Styr lysene med det samme

Ta øyeblikkelig styring på Philips Hue-
smartlysene med Hue Dimmer switch.
Med et tastetrykk kan hele husstanden
umiddelbart dimme eller gjøre lyset i
rommet sterkere, slå lys av og på eller
sette opp lysscener.

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.

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

Velg mellom over 50 000 nyanser av
varmt til kjølig hvitt lys for å skape den
perfekte stemningen hjemme for hver
aktivitet og tid på dagen. Bruk sterkt,
hvitt lys om morgenen for å starte
dagen energisk og våken, eller tilpass
til kveldens nedtrappingsrutine med en
svak, gyllen glød.

Optimaliserte lysinnstillinger til de
daglige aktivitetene

Bruk de forhåndsinnstilte Philips Hue
lysinnstillingen for å passe til humøret
ditt eller aktivitetene gjennom dagen.
Start dagen med det lyse hvite lyset i
Energize-lysinnstillingen, eller slapp av
med det subtile, myke lyset fra Relax.
Lese en bok i badekaret? Angi Read-
innstillingen for akkurat det rette lyset.
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Spesifikasjoner
Design og utseende

• Farge: hvit

• Materiale: metall, syntetiske
materialer

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

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

Diverse

• Spesielt designet for: Stue og
soverom

• Stil: Moderne

• Type: Taklampe

Mål og vekt på produktet

• Høyde: 6,6 cm

• Lengde: 26,1 cm

• Bredde: 26,1 cm

Service

• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

• Levetid på opptil: 25 000 time(r)

• Lyskildeteknologi: LED

• Lysfarge: 2200-6500 Hue White
Ambiance

• Strømnett: 50–60 Hz

• Dimmbar lysarmatur: Ja

• LED: Ja

• Innebygd LED-lyskilde: Ja

• Antall lyspærer: 1

• Lyspære følger med: 9.6 W

• IP-klasse: IP20

• Beskyttelsesklasse: I – jordet

• Lumen ved 2700 K (standard
innstilling): 950 lm

• Lumen på 4000 K: 1 220 lm

• Kontrollutstyrets utskiftbarhet:
Replaceable control gear by a
professional

• Lyskildens utskiftbarhet: Replaceable
LED light source by a professional

Emballasjemål og vekt

• EAN/UPC – produkt: 8718696176412

• Nettovekt: 1,400 kg

• Bruttovekt: 1,878 kg

• Høyde: 100,000 mm

• Lengde: 325,000 mm

• Bredde: 318,000 mm

• Materialnummer (12NC):
915005996401
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