Philips Hue White and
color ambiance
Signe bordlampe

Integrert LED
Aluminium
Intelligent styring med Hue
bridge*

Ubegrensede muligheter
for de helt spesielle opplevelsene
Dekorer veggene dine med indirekte lys i hvilken som helst farge eller hvitnyanse med
Philips Hue Signe white and color ambiance bordlampen . Den slanke designen passer
perfekt i alle interiører og skaper en unik lyseffekt på veggene dine.
Ubegrensede muligheter
• Vær kreativ med 16 millioner farger
• Skap den ønskede stemningen fra varmhvitt lys til kjølig dagslys.
• Synkroniser lyset med musikk og film
• Styr lyset på din måte
• Installasjonsfri dimming
• Krever en Philips Hue-bro

40801/48/P7

4080148P7

Signe bordlampe

Integrert LED Aluminium, Intelligent styring med Hue bridge*

Høydepunkter
Installasjonsfri dimming

Spesifikasjoner
Hue-opplevelse. Philips Hue fungerer til og med med
Amazon Alexa, Apple Homekit og Google Home og
lar deg kontrollere lysene med stemmen.

Design og utseende

Synkroniser med musikk og filmer

Mål og vekt på produktet

• Materiale: aluminium
• Farge: aluminium
•
•
•
•

Høyde: 62,8 cm
Lengde: 7,7 cm
Bredde: 6,5 cm
Nettovekt: 0,608 kg

Tekniske spesifikasjoner

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

Lag den stemningen du vil ha

•
•
•
•
•
•
•
•
Utvid TV-opplevelsen til hele rommet eller
synkroniser lyset til favorittmusikken din og se
hvordan lyset reagerer på rytmen. Last ned
tredjepartsappene og oppdag de fantastiske tingene
du kan gjøre med Philips Hue.

Krever en Philips Hue-bro

Strømnett: Fra 100–240 V, 50–60 Hz
Antall lyskilder: 1
Lyskilde følger med: 14 W
Total lumeneffekt på lysarmaturen: 1000 lm
Dimmbar lysarmatur
LED
Levetid på opptil: 25 000 timer
IP-klasse: IP20, beskyttelse mot gjenstander som er
større enn 12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: III – trygg, ekstra lav spenning

Mål og vekt på innpakning
•
•
•
•

Høyde: 71,5 cm
Lengde: 9,1 cm
Bredde: 8,6 cm
Vekt: 1,156 kg

Diverse

• Spesielt designet for: Stue og soverom
• Stil: Moderne
• Type: Bordlampe
•

Sørg for at du alltid har den riktige stemningen i alle
øyeblikk og dekorer hjemmet med varm- eller
kaldhvitt lys. Få glede av forskjellige typer lys som det
skarpe hvite lyset om våren, det varmhvite lyset fra
en sommersol eller iskaldt dagslys om vinteren - hele
året.

Styr lyset på din måte

Koble Philips Hue-lyskildene til broen og oppdag de
endeløse mulighetene dette 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 komplett Philips

Koble Philips Hue-lyskildene til broen for å styre
lysene fra smarttelefonen eller nettbrettet via Philips
Hue-appen.

Vær kreativ med farger

Lek deg med lys og velg mellom 16 millioner farger
for å endre utseendet og atmosfæren i rommet på et
øyeblikk. Angi scenen enkelt med ett knappetrykk.
Bruk et favorittbilde og gjenopplev det spesielle
øyeblikket med livlig lys. Lagre
favorittlysinnstillingene dine og hent dem frem med
et tastetrykk
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