
 

 

Philips Hue White 
ambiance
Milliskin innfelt spotlight

Utvidelsesspotlight
GU10
Hvit
Intelligent styring med Hue 
bridge*
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ys opp øyeblikkene dine
a soloppgang til solnedgang
vid Philips Hue-systemet med flere White Ambiance-spotter, og få varmt til kjølig hvitt 
. Alt du trenger for smart kontroll er Hue-broen som leveres med startersettet. Koble 
otten til broen, og kontroller lyset på din måte.

Lys og design av høy kvalitet
• Høy lyseffekt

Lys opp øyeblikkene dine
• Slapp av, les, konsentrer deg og få energi med lysinnstillinger
• Installasjonsfri dimming
• Skap den ønskede stemningen fra varmhvitt lys til kjølig dagsly.
• Smart styring - hjemme og på farten
• Angi de tidsinnstillingene som passer deg
• Styr lyset på din måte
• Krever en bro eller bryter



 Høy lyseffekt
Belysning av høy kvalitet med sterk lysmengde, 
noe som gir rikelig med hvitt lys for alle 
stunder og oppgaver.

Belysning for de daglige gjøremålene 
dine

Lys påvirker humøret og oppførselen vår. Med 
Philips Hue kan du gjøre de daglige rutinene 
om til fornøyelige øyeblikk. Hopp over 
morgenkaffen, og gjør deg klar for dagen med 
kjølig og klart hvitt dagslys som bidrar til å gi 
kropp og sinn mer energi. Hold fokus med et 
finjustert klart og hvitt lys, eller len deg tilbake 
og slapp av med en myk glød av hvitt lys for å 
få en perfekt avslutning på dagen.

Installasjonsfri dimming

Opplev garantert jevn dimming med Philips 
Hue. Ikke for lyst. Ikke for mørkt. Akkurat 
passe. Det er hverken nødvendig med 
ledninger, elektriker eller installasjon.

Skap den stemningen du vil ha

Angi den riktige stemningen for ethvert 
øyeblikk og dekorer hjemmet med varm- eller 
kaldhvitt lys. Nyt forskjellige typer lys gjennom 
hele året, det være seg det skarpe hvite lyset 
som minner deg om en vårbris, det varmhvite 
lyset fra en sommersol eller iskaldt dagslys om 
vinteren. Denne funksjonen krever tilkobling til 
Philips Hue-broen.

Smart styring - hjemme og på farten

Med Philips Hue iOS- og Android-
applikasjonene kan du fjernkontrollere lysene 
uansett hvor du er. Kontroller om du har 
glemt å slå lysene av før du dro hjemmefra og 
slå dem på hvis du arbeider sent. Denne 
funksjonen krever tilkobling til Philips Hue-
broen.

Nyttige tidsinnstillinger

Philips Hue kan få det til å virke som om noen 
er hjemme selv om alle er borte, ved hjelp av 
tidspunktfunksjonen i Philips Hue-appen. Angi 
lysene til å slå seg på på et forhåndsinnstilt 
tidspunkt, slik at lysene er på når du kommer 
hjem. Du kan til og med angi at forskjellige rom 
skal lyse opp til forskjellige tidspunkt. Og du 
kan selvfølgelig la lampene slås av gradvis om 
kvelden, slik at du ikke trenger å bekymre deg 
for at du har latt noen lyskilder stå på. Denne 
funksjonen krever tilkobling til Philips Hue-
broen.

Styr lyset på din måte

Koble Philips Hue-pærene til broen og oppdag 
de endeløse mulighetene det gir. Kontroller 
lyskildene fra smarttelefonen eller nettbrettet 
via Philips Hue-appen, eller legg til brytere på 
systemet for å aktivere lyskildene. Angi 
tidsinnstillinger, varsler, alarmer og mer for å få 
en fullstendig Philips Hue-opplevelse. Philips 
Hue fungerer til og med med Amazon Alexa, 
Apple Homekit og Google Home og lar deg 
kontrollere lysene med stemmen.
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Høydepunkter
Milliskin innfelt spotlight
Utvidelsesspotlight GU10, Hvit, Intelligent styring med Hue bridge*
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 * *Hue bridge selges separat
Design og utseende
• Materiale: syntetiske materialer
• Farge: hvit

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Kan dimmes med fjernkontroll
• LED følger med
• Justerbart spothode

Mål og vekt på produktet
• Lengde: 9,0 cm
• Bredde: 9,0 cm
• Nettovekt: 0,198 kg
• Forsenkningsavstand: 10 cm
• Lengde på utstikker: 7,0 cm
• Bredde på utstikker: 7,0 cm

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Lyskildeteknologi: 230 V
• Antall lyskilder: 1
• Armatur/sokkel: GU10
• Lyskilde følger med: 5,5 W
• Erstatningslyskilde med maks. effekt i watt: 6,5 W
• Lysfarge: kjølig hvit
• Lysvinkel: 45°

• Lysarmaturen kan dimmes
• LED
• Innebygd LED-lyskilde: NO
• Energiklassen til inkludert lyskilde: A
• Lysarmaturen er kompatibel med lyskilde(r) i 

klasse: A+ til E
• Levetid på opptil: 15 000 timer
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot gjenstander som er 

større enn 12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: II – dobbelt isolerte
• Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 25 W
• Lumeneffekt på lyskilde som følger med: 250 lm

Service
• Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning
• Høyde: 14,4 cm
• Lengde: 14,2 cm
• Bredde: 7,7 cm
• Vekt: 0,260 kg

Diverse
• Spesielt designet for: Stue og soverom
• Stil: Funksjonell
• Type: Innfelt spot
•

5041131P8

Spesifikasjoner
Milliskin innfelt spotlight
Utvidelsesspotlight GU10, Hvit, Intelligent styring med Hue bridge*

http://www.philips.com


 

 

Philips Hue
Dimmebryter

8718696743157
Styr lysene

hvor som helst i huset
Utvid systemet med Philips Hue-dimmebryter og opplev jevn trådløs dimming. Bryteren 
fungerer som en vanlig veggbryter og dimmer. Plasser den hvor du vil ved å bruke skruene 
eller teipen bak på bryteren.

Enkel kontroll
• Du kan dimme Philips hue
• Plasser den der du har lyst
• Bruk den som en fjernkontroll
• Ingen ledninger – batteridrevet
• Skift mellom ulike scener
• Krever en Philips Hue-bro



Utgivelsesdato  
2017-08-10

Versjon: 1.0.1

12 NC: 9290 011 73761
EAN: 87 18696 74315 7
© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
 Du kan dimme Philips hue

Ved å bruke Philips Hue-dimmeren, kan du jevnt 
dimme favorittlysinnstillingen din opp og ned

Plasser den hvor som helst

Philips Hue-dimmerbryteren fungerer som en vanlig 
veggbryter og dimmer. Du kan plassere den hvor 
som helst du ønsker, ved hjelp av skruer eller teipen 
på baksiden av bryteren

Bruk den som en fjernkontroll

Ta opp fjernkontrollen og bruk den akkurat hvor du 
vil. Kontrollenheten på bryteren er magnetisk og kan 
fjernes fra bunnplaten.

Ingen ledninger – batteridrevet

Philips Hue-dimmeren er batteridrevet, så ingen 
installasjon er nødvendig

Skift mellom ulike scener

Når du bruker dimmerbryteren med Philips Hue 
White Ambience- eller Philips Hue-produkter med 
hvit og farget stemning, kan du bruke på-knappen for 
å veksle mellom fire lysinnstillinger, eller bruke 
Philips Hue-appen for å konfigurere dine fire 
favorittscener. Det er helt opp til deg

Krever en Philips Hue-bro

Dette produktet krever en tilkobling til Philips Hue-
broen
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Bryteren
• Batterier følger med: 1 x CR2450
• Frekvensbånd: 2400–2483,5 MHz
• Levetid: 50 000 klikk
• Maks. lyskilder per bryter: Ti hvis lyskildene ikke er 

koblet til hue-broen
• Minste levetid til batteriet: 3 år
• Minimal rekkevidde innendørs: 500 tommer
• Programvareoppgraderbar: når den er koblet til 

hue-broen
• Dybde på bryteren: 11 millimeter
• Høyde på bryteren: 92 millimeter
• Bredde på bryteren: 35 millimeter
• Vekt på bryteren: 37 g
• Dybde på veggplaten: 14 millimeter
• Høyde på veggplaten: 115 millimeter
• Bredde på veggplaten: 70 millimeter
• Vekt inkludert veggplaten: 67 g
• ZigBee Light Link: protokoll IEEE 802.15.4

Hva som er i esken
• hue-dimmeren: 1

Miljøet
• Fuktighet ved drift: 5 % <H <95 % (ikke-

kondenserende)
• Driftstemperatur: -10–45 °C

Garanti
• 2 år
•
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