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e Go är en bärbar lampa som låter dig lysa upp tillvaron med vitt ljus, 16 miljoner färger och 

turliga dynamiska effekter. Stämningen kan ställas in via produktens inbyggda kontroll eller så kan 
n kopplas till Hue-bryggan för ytterligare funktioner via din smarta telefon eller surfplatta.

Bärbar lampa
• Bärbar lampa som förhöjer stämningen i alla rum
• Batteridriven för maximal frihet

Kontroll på ditt sätt
• Styr lampan från din smarta telefon eller surfplatta för fler funktioner
• Knapp för ljuseffekt

Lys upp livet
• Förhöj stämningen med levande ljus
• Fyra ljusinställningar för dina dagliga behov
• Använd timer och ljusmeddelanden som hjälp för dagliga rutiner
• Belysning som är kopplad till musik, tv-program och spel

Trådlös anslutning
• Alltid uppdaterad
• Anslut upp till 50 Hue-lampor och armaturer
winner



 Sprid ljus var du än är

Sprid ljus i ditt liv och flytta runt lampan som du 
vill. Philips Hue Go är den mest mångsidiga 
lampan i hemmet med ett ljusflöde på upp till 
300 lumen. När den är ansluten till elnätet kan 
du använda den till att sätta färg på väggarna 
med upp till 16 miljoner färger eller välja mellan 
olika toner av vitt, från varmt till kallt, från full 
ljusstyrka till djupt dimrat ljus. Om du kopplar 
bort den från elnätet blir Hue Go en bärbar 
ljuskälla som du kan använda till att skapa rätt 
stämning och få bästa möjliga belysning för 
olika aktiviteter. Lek med ljus på ditt sätt, bara 
fantasin sätter gränser.

Smart batterihantering

Skapa belysning på nya kreativa sätt och dra 
samtidigt nytta av alla anslutningsfunktioner 
med Philips Hue. Philips Hue Go drivs med ett 
laddningsbart internt batteri som kan räcka 
upp till 3 timmar efter 1,5 timmes laddning. 
Koppla bara bort Hue Go från elnätet och ta 
med den var som helst i hemmet. Även i 

bärbart läge kan Hue Go kontrolleras med en 
smart telefon eller surfplatta. Den inbyggda 
smartbatterihanteringen garanterar maximal 
användning.

Kontroll på produkten

Kontrollera Philips Hue Go bekvämt och 
snabbt även när du inte har din smarta telefon 
eller surfplatta nära till hands. Aktivera 
ljusinställningar direkt genom att trycka på 
smartkontrollen på produkten. Välj mellan sju 
olika ljuseffekter: funktionellt varmt vitt ljus, 
kallt energigivande dagsljus och fem naturliga 
dynamiska ljuseffekter som passar olika 
speciella stunder.

Naturliga, dynamiska effekter

I Philips Hue Go ingår fem patenterade 
naturliga dynamiska inställningar: mysiga 
levande ljus, söndagskaffe, meditation, 
förtrollad skog och nattligt äventyr. Varje 
inställning har sitt eget karaktäristiska flöde 
och blandning av färger som ger rätt stämning. 
Perfekt för en romantisk middag, ett 
avslappnande bad eller en zen-stund.

Fyra ljusinställningar

Få den bästa belysningen för det du gör. Philips 
Hue har fångat den optimala belysningen för 
olika dagliga aktiviteter med fyra 
ljusinställningar. Med "energi" badar du i kallt 
levande ljus som ger en extra energikick. Med 
"koncentration" kan du fokusera och få jobbet 
gjort med fininställt klart vitt ljus. Med "läs" får 
du optimalt varmt vitt ljus som inte anstränger 
ögonen – perfekt för skön läsning. Med 
"avkoppling" får du hjälp med att varva ner med 
ett mjukt varmt vitt ljus.

Naturlig väckning

Vakna på ett naturligt sätt och få en bra start på 
dagen. Skapa en skön sömnrutin med det 
naturligaste uppvaknandet någonsin. Den här 
Philips Hue-lampan väcker dig på ett behagligt 
och naturligt sätt. Den gradvis ökande 
ljusintensiteten ger dig en känsla av att vakna 
upp med solljus. Du kan även programmera 
timer eller ställa in Philips Hue så att du 
informeras om inkommande samtal, 
meddelanden, uppdateringar på sociala medier, 
väder och andra relevanta meddelanden via din 
smarta telefon eller surfplatta.
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Design och finish
• Material: syntet
• Färg: vit

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Dimbar
• Produkt med strömbrytare
• Passar perfekt för att skapa stämning
• Färgväxlande (LED)
• Indirekt ljus
• PowerLED-lampa medföljer
• ZigBee Light Link
• Bärbar
• Nätadapter medföljer

Produktens mått och vikt
• Höjd: 7,9 cm
• Längd: 15 cm
• Bredd: 15 cm
• Nettovikt: 0,900 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 100–240 V, 50–60 Hz
• Lampteknologi: LED, 24 V
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa: 6 W
• Färg på ljus: svalt vitt

• Lampans livslängd, upp till: 15 000 timmar
• Totalt ljusflöde för armatur: 300 lm
• Dimbar armatur
• LED
• Inbyggd LED
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 

12,5 mm, inget skydd mot vatten
• Skyddsklass: III – säker, lågvolt
• Batterityp: AA – nivåbatteri, mignon
• Ljuskällan motsvarar en standardglödlampa om: 

28 W

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 11,4 cm
• Längd: 21 cm
• Bredd: 21 cm
• Vikt: 1,360 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum, 

Kontors- och arbetsrum
• Typ: Uttrycksfull
• Typ: Bordlampa
•
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