
 

 Namron AS Nedre Kalbakkvei 88, 1081 Oslo – NORWAY- post@namron.com  

Artos GU10 u/pære                  Dato: 24.11.18 

 
 

El-nr                 EAN                 Produkt                  Farge              

3202127          7070990320344        Artos GU10 u/pære           Matt Hvit 

3202128          7070990320351        Artos GU10 u/pære           Børstet Stål 

3202129          7070990320368        Artos GU10 u/pære           Hvit 

 
Teknisk beskrivelse                                                                 

Sokkel:       GU10 
Effekt:       Max 50W halogen 
Spenning:      220-240V~50Hz 
Tilt:        30° 
Isolasjonsklasse:     Klasse 2 
Kapslingsklasse:      IP23 
Materiale:       Aluminium støpt, Pulverlakkert  
Utsparring:       Ø82-84mm 
Vedlikehold:      Rengjøres med en fuktig klut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   



PHILIPS
Hue White og farget
stemning
1-pakning GU10

Hvitt og farget lys
Direkte styring via
Bluetooth
Styres med app eller
stemmen*
Legg til Hue Bridge for å
få tilgang til flere
funksjoner

8718699628659

Enkel smartbelysning
Sett farge på hjemmet ditt med en spotlightpære. Med 16 millioner farger

å velge mellom kan dette lyset gi hjemmet ditt en ny personlighet. Styr

lyset umiddelbart via Bluetooth i et rom, eller koble til Hue Bridge for å

låse opp alle funksjonene.

Bruk fantasien

• Lek deg med lys og velg mellom 16 millioner farger

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

• Finn de perfekte lysinnstillingene til dine daglige gjøremål

• Få tilgang til alle de smarte belysningsfunksjonene med Hue Bridge



Høydepunkter
Dekorer med lys

Lek deg med 16 millioner farger i Hue-
appen, og velg belysningen som passer
best til humøret ditt. Bruk et
favorittbilde og gjenopplev de spesielle
øyeblikkene med livlig lys. Lagre
lysinnstillingene du liker best, og få
dem frem når som helst med kun ett
tastetrykk.

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*

Styr belysningen med stemmen i
stedet for hendene! Med enkle
talekommandoer kan du styre en
enkelt lampe, eller flere lyskilder i et
rom. *Fungerer med Alexa kombinert
med en kompatibel Echo-enhet.
Kompatibilitet med Google Home- og
Google Nest-enheter kommer snart.

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 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.

8718699628659



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 timere og rutiner for
å automatisere konfigurasjonen av
smartbelysningen. Bruk lys til å våkne
og sovne, styr hele belysningen når du
ikke er hjemme, eller legg til tilbehør

som bevegelsessensorer og smarte
lysbrytere.

Spesifikasjoner
Miljøet

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

• Driftstemperatur: -20 °C til 45 °C

Garanti

• 2 år: Ja

Lyspæren

• Fargetemperatur: 2000K-6500K

• Diameter: 50 mm

• Sokkel: Gu10

• Høyde: 58 mm

• Levetid: 15 000 time(r)

• Lysmengde: 16 millioner farger, Varm
hvit til kjølig dagslys, Kan bare
dimmes via smartenheten

• Effekt i lumen: 350 lm ved 4000K

• Maks. effekt i bruk: 5,7 W

• Antall brytersykluser: 50 000

• Nominell levetid: 15 000 time(r)

• Programvare kan oppgraderes: Ja

• Oppstart: Umiddelbar lyseffekt på
100 %

• Effekt: 5,7 W

Det som er i esken

• Hue-pærer: 1

Hva støttes

• Philips Hue-appen: Android 7.0 and
later, IOS 11 and later

• Stemmeassistenter: Amazon Alexa,
Google Assistant

Mål og vekt på innpakning

• SAP EAN/UPC – enhet:
8718699628659

• EAN/UPC – boks: 8718699628666

• SAP-bruttovekt EAN (del): 0,074 kg

• Nettovekt (del): 0,048 kg

• SAP-høyde (del): 16,500 cm

• SAP-lengde (del): 5,500 cm

• SAP-bredde (del): 8,800 cm

8718699628659

Utgivelsesdato:
2019-08-01
Versjon: 0.309

© 2019 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at
informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke
holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette.
Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud,
og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet
er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte
varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com



PHILIPS
Hue White og farget
stemning
Startsett GU10

Hvitt og farget lys
Direkte styring via
Bluetooth
Styres med app eller
stemmen*
Hue Bridge følger med

8718699629274

Enkel smartbelysning
Sett farge på rommet ved hjelp av tre smarte spoter som tilbyr varmt til

kjølig hvitt lys samt 16 millioner farger. Styr lyset direkte via Bluetooth i ett

rom, eller koble til Hue Bridge for å få tilgang til samtlige funksjoner.

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

• Finn de perfekte lysinnstillingene til dine daglige gjøremål

• Få tilgang til alle de smarte belysningsfunksjonene med Hue Bridge



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*

Styr belysningen med stemmen i
stedet for hendene! Med enkle
talekommandoer kan du styre en
enkelt lampe, eller flere lyskilder i et
rom. *Fungerer med Alexa kombinert
med en kompatibel Echo-enhet.
Kompatibilitet med Google Home- og
Google Nest-enheter kommer snart.

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 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 timere og rutiner for
å automatisere konfigurasjonen av
smartbelysningen. Bruk lys til å våkne
og sovne, styr hele belysningen når du
ikke er hjemme, eller legg til tilbehør
som bevegelsessensorer og smarte
lysbrytere.

8718699629274



Spesifikasjoner
Miljøet

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

• Driftstemperatur: -10–45 °C

Garanti

• 2 år: Ja

Strømforbruk

• Energieffektivitetsmerke: A+

Kontrollsenteret

• Frekvensbånd: 2.4GHz

• Høyde: 26 mm

• Lengde X bredde: 88*88 mm

• Maks. antall lyspærer: 50

• Strømadapter: 100–240 V AC / 50–
60 Hz

Lyspæren

• Diameter: 50 mm

• Sokkel: Gu10

• Form: Spot

• Høyde: 58 mm

• Inngangspenning: 220V-240V

• Levetid: 15 000 time(r)

• Lysmengde: 16 millioner farger, Fra
varme til kalde hvitnyanser, Hvitt lys
av høy kvalitet

• Maks. effekt i bruk: 5,7 W

• Maks. strømforbruk i standbymodus:
0.5 W

• Antall brytersykluser: 50 000

• Nominell levetid: 15 000 time(r)

• Programvare kan oppgraderes: Ja

• Oppstart: Umiddelbar lyseffekt på
100 %

Det som er i esken

• Bridge: 1

• Hue-pærer: 3

Hva støttes

• Philips Hue-appen: Android 7.0 and
later, IOS 11 and later

• Stemmeassistenter: Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple HomeKit (Via
Hue Bridge), Microsoft Cortana (Via
Hue Bridge)

Mål og vekt på innpakning

• EAN/UPC – boks: 8718699629281

• SAP-bruttovekt EAN (del): 0,000 kg

• Nettovekt (del): 0,083 kg

• SAP-lengde (del): 0,000

• SAP-bredde (del): 0,000

• SAP EAN/UPC – sett: 8718699629274

8718699629274

Utgivelsesdato:
2019-08-01
Versjon: 0.225

© 2019 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at
informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke
holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette.
Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud,
og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet
er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte
varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com



FDV-DOKUMENT
Dato: 22/03/17

Namron AS Nedre Kalbakkvei 88B, 1081 Oslo - NORWAY - Web: www.namron.com

Downlightkabel RXKX 90 2x1,5 Bunt 25 m

Lengde 25 meter
Spenning 300/500V
Tverrsnitt 2x1,5 mm²
Ledermateriale Kobber/fortinnet kobber klasse 5
Standard EN 50363-5/EN 50363-4-1
Sertifikater CE

Kabel for downlightanlegg med lederisolasjon og ytre kappe av blyfri PVC for maksimal driftstemperatur 90 °C. RXKX 90 er spesielt 
beregnet for downlight-belysning. Leveres som bunt.

El-nr EAN Produkt
59344 7070990108225 Downlightkabel RXKX 90 2x1,5 Bunt 25 m



 

 Namron AS Nedre Kalbakkvei 88, 1081 Oslo – NORWAY- post@namron.com  

Downlightboks høy                     Dato: 07.10.19 

 
El-nr                 EAN                 Produkt                         Farge              

3202116          7070990327848         Downlightboks høy                   Hvit 

 

Teknisk beskrivelse                                                                 

Høyde x Bredde:    132 x 256mm 

Lengde:      340-580mm  

Standard:                 750 °C i henhold til ICE 60 695-2-10- og ICE 60695-2-11 

Materiale:                   PP(V0)，halogenfritt, flammehemmende 
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