Philips Hue
White and color ambiance

Enkel lampa
E14

8718696695166

Oändliga möjligheter
För upplevelser utöver de vanliga
Lägg till en Philips Hue white and color ambiance candle i Philips Hue-systemet för att
förhöja stämningen i hemmet med färgat och vitt ljus av hög kvalitet. Anslut den till Philips
Hue-bryggan och styr den som du vill.
Låt fantasin flöda
• Lek med ljuset och välj bland 16 miljoner färger
• Synka dina Philips Hue-lampor med filmer och musik
Lys upp dina ögonblick
• Skapa en egen stämning med varmvitt till svalt dagsljus
• Skapa en uppslukande spelupplevelse
Upplev sinnesro
• Koppla av, läs, koncentrera dig och ladda batterierna med egna ljusinställningar
• Ställ in ljusscheman för smart ljusstyrning i hemmet
• Vakna och somna med ljus
Dimring för maximal komfort
• Para ihop med en trådlös dimmer så får du en enkel trådlös kontroll
Enkelt, pålitligt och framtidssäkert system
• Anslut till Philips Hue-bryggan för smart övervakning
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Funktioner
Måla med ljus

Ställ in ljusscheman

Skapa önskad atmosfär

Lek med ljuset och välj bland 16 miljoner färger
i Hue-appen för att matcha belysningen efter
ditt humör. Plocka fram ett favoritfoto och
återupplev ögonblicket med inslag av färg eller
spara dina favoritinställningar och hämta dem
med ett enkelt knapptryck.

Med Philips Hue kan det se ut som om du är
hemma när du inte är det med hjälp av
schemafunktionen i Philips Hue-appen. Ställ in
lamporna så att de tänds vid en förinställd tid
och lyser när du kommer hem. Du kan till och
med få belysningen i olika rum att tändas vid
olika tidpunkter. Och naturligtvis kan du låta
lamporna släckas gradvis under natten så att du
aldrig behöver oroa dig om huruvida du har
lämnat några lampor på.

Det har aldrig varit enklare att skapa rätt
stämning med Philips Hue kronljuslampor. Välj
valfri nyans av vitt ljus för att skapa en stämning
eller inred ditt hem med en blandning av varmt
och kallt vitt ljus. Du kan njuta av olika stilar
under året oavsett om det klara vita ljuset
påminner dig om en vårbris, det varmvita ljuset
från en sommarsol eller det iskalla svala
dagsljuset på vintern.

Synka ljuset med musik och filmer

Ljusinställningar
Uppslukande spelupplevelse

Integrera hela rummet i TV-tittandet eller ta
din spelupplevelse till nästa nivå med en av de
många tredjepartsapparna för Philips Hue.
Synkronisera belysningen med din favoritlåt
och njut av musiken till fullo. Förvandla vilket
rum som helst till ett dansgolv och se hur ljuset
reagerar på musiken. Ladda ned en av apparna
och sätt igång festen med Philips Hue.

Ta ditt spelande till nästa nivå. Philips Huelampor kan synkroniseras med spelen så att du
får en uppslukande spelupplevelse. Lamporna
svarar på händelser i spelet och ger dig en
intensiv upplevelse.

Ljus påverkar vår sinnesstämning och
beteende. Philips Hue kan hjälpa dig att anpassa
dina dagliga rutiner till stunder som du kan
njuta av. Hoppa över ditt morgonkaffe och gör
dig redo för dagen med kallt, starkt vitt dagsljus
som hjälper till att stärka både kropp och själ.
Behåll fokus med fininställt starkt vitt ljus, eller
lägg upp fötterna och slappna av med ett mjukt
vitt ljus och få ett perfekt avslut på dagen.
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Specifikationer
Lampan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sockel: E14
Formfaktor: B39
Livslängd: 25 000 timmar
Färgtemperatur: 2200-6500 K
Wattal: 6,5 W
Ingångsspänning: 220 - 240 V
Ljusflöde: 16 miljoner färger
Starta: Omedelbart 100 % ljusflöde
Höjd: 39 mm
Bredd: 117 mm
Max. effekt vid användning: 6,5 W

Förpackningens innehåll
•
•
•
•
•
•

Brygga: Nej
Ethernet-nätverkskabel: Nej
Nätadapter: Nej
Hue-lampor: 1
Hue-dimmerströmbrytare: Nej
Hue Tap-strömbrytare: Nej

Miljö

• Driftsfuktighet: 5 % < H < 95 % (ej kondenserande)

Garanti
• 2 år
•

Publiceringsdatum
2017-03-07

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Med ensamrätt.

Version: 1.0.1

Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande. Alla varumärken tillhör Philips Lighting
Holding B.V. eller sina respektive ägare.

12 NC: 9290 013 01301

www.philips.com

