
Enkel smartbelysning
Utfyll hjeminnredningen med den slanke stilige svarte designen til

Signe-gulvlampen, som blander flere farger sammen for å male

veggene med en unik lysgradient.

Ubegrensede muligheter

• Synkroniser mediene med smarte lys

Enkel smartbelysning

• Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-appen

• Styr belysningen med stemmen*

• Skap en personlig opplevelse med fargerik smartbelysning

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

• Få tilgang til alle de smarte belysningsfunksjonene med Hue Bridge

• Dynamiske lysscener

• Bland farger helt problemfritt

Signe gulvbelysning

Hue White and color
ambiance

Integrert LED

Bluetooth-styring via app

Styres med app eller stemmen*

Legg til Hue Bridge for å få

tilgang til flere funksjoner
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Høydepunkter
Synkroniser mediene med lyset

Ved hjelp av Hue sync box og Hue
Bridge kan du ta underholdningen til
nye høyder. Omgi deg selv med
belysning fra Philips Hue og slå på
filmen, musikken eller spillet – se
deretter hvordan lysene dine speiler
farger og rytme.

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 en personlig opplevelse med
fargerik smartbelysning

Transformer hjemmet med over 16
millioner farger, og skap øyeblikkelig
den rette stemningen til enhver
begivenhet. Med et tastetrykk kan du
lage feststemning, forvandle stuen til
en kinosal, fremheve interiøret ved
hjelp av farger og mye mer.

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

Disse lyspærene og lampene 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.

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.

Dynamiske lysscener
Forsterk atmosfæren til spesielle
øyeblikk med levende lys. Bruk
dynamiske scener for å skape den
perfekte stemningen i alle situasjoner.
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Bland farger helt problemfritt
Få en jevn blanding av flerfarget lys
samtidig i én lampe. Fargene flyter

sammen naturlig og kaster lys mot
veggen for å utheve den unike effekten.

Spesifikasjoner
Design og utseende

• Farge: svart

• Materiale: aluminium

Diverse

• Spesielt designet for: Stue og
soverom

• Type: Gulvlampe

Strømforbruk

• Energieffektivitetsmerke (EEL): Built in
LED

Mål og vekt på produktet

• Kabellengde: 2 m

• Høyde: 145,8 cm

• Lengde: 11,1 cm

• Nettovekt: 2,275 kg

• Bredde: 11,1 cm

Service

• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

• Levetid på opptil: 25 000 time(r)

• Lyskildeteknologi: LED, 24 V
• Lysfarge: 2000-6500 Hue White

farget Ambiance

• Strømnett: 220–240 V, 50–60 Hz

• Dimmbar lysarmatur: Ja

• LED: Ja

• Innebygd LED-lyskilde: Ja

• Energiklassen til inkludert lyskilde:
Innebygd LED-pære

• Antall lyspærer: 1

• Lyspære følger med: 29

• IP-klasse: IP20

• Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisolert

• Lyskilden kan byttes ut: Nei

• Lumen på 2700 K: 1 800 lm

• Lumen på 4000 K: 2 550 lm

Emballasjemål og vekt

• Nettovekt: 2,369 kg

• Bruttovekt: 3,325 kg

• Lengde: 0,000

• Bredde: 0,000

• Materialnummer (12NC):
915005987201
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