
 

 

Philips Hue White 
ambiance
Startpakke E27

3 x E27-lyskilder
Bro følger med
Dimmer følger med
Nyanser av hvitt (2200–6500 K)
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Lys opp øyeblikkene

fra soloppgang til solnedgang
Denne startpakken med Philips Hue White Ambiance inneholder tre lyskilder, en bro og 
en bryter. Den kan hjelpe deg med å sovne og våkne opp på en forsiktig måte. Få riktig 
atmosfære med et stort utvalg hvitt lys, fra kjølig dagslys til beroligende varmt hvitt lys.

Lys opp øyeblikkene
• Våkne opp og sovne på en naturlig måte
• Skap ønsket stemning med varmt hvitt lys til kjølig dagslys
• Slapp av, les, konsentrer deg og få energi med lysinnstillinger
• Slapp av
• Les
• Konsentrer deg
• Lad batteriene

Enkel styring og god komfort
• Smartkontroll, både hjemme og på farten
• Angi tidsinnstillinger slik du vil
• Installasjonsfri dimming
• Styr lyset på din måte
• Kontroller via den medfølgende trådløse Philips hue-dimmeren



 Våkne opp og sovne

Philips Hue hjelper deg med å stå opp akkurat 
slik du vil, slik at du kan starte dagen kvikk og 
opplagt. Lysstyrken økes gradvis for å 
etterligne en soloppgang og hjelper deg med å 
våkne på en naturlig måte, i stedet for å bli 
vekket av en vekkerklokke. Få en god start på 
dagen. Om kvelden kan du roe ned, slappe av 
og gjøre kroppen klar for en god natts søvn 
med et avslappende hvitt lys.

Skaper ønsket stemning

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.

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.

Slapp av

Len deg tilbake og slapp av med en myk glød av 
hvitt lys for å få den perfekte avslutningen på 
dagen. Avslappende hvitt lys hjelper deg med å 
slappe av på kvelden og sove bedre om natten

Les

Fordyp deg i favorittboken din i flere timer av 
gangen med Philips Hue. Det gir deg det riktige 
hvite lyset for en god lesestund

Konsentrer deg

Hold fokus med finjustert klart og hvitt lys. 
Dette kan hjelpe deg med å få ting gjort på en 
rask og effektiv måte og uten distraksjoner, 
uansett om du studerer til eksamen, arbeider 
hjemme eller velger ut dagens antrekk

Lad batteriene

Hopp over morgenkaffen, og gjør deg klar for 
dagen med kjølig og klart hvitt dagslys som 
bidrar til å gi kroppen og sinnet energi. Perfekt 
for de gangene du begynner å miste futten eller 
behøver en oppkvikker
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Høydepunkter
Startpakke E27
3 x E27-lyskilder Bro følger med, Dimmer følger med, Nyanser av hvitt (2200–6500 K)
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Lyskilden
• Sokkel: E27
• Formfaktor: A60
• Levetid: 25000 time(r)
• Fargetemperatur: 2200–6500K
• Wattstyrke: 9,5 W
• Inngangsspenning: 220–240 V
• Effekt i lumen: 806 lm
• Programvare kan oppgraderes
• Oppstart: Umiddelbar lyseffekt på 100 %
• Høyde: 110 millimeter
• Maks. effekt i bruk: 9,5 W
• Maks. strømforbruk i standbymodus: 0,1 W
• Diameter: 62 millimeter
• Lysmengde: Varm hvit til kjølig dagslys

Kontrollsenteret
• Høyde: 1 tommer
• Høyde: 26 millimeter
• Frekvensbånd: 2400~2483,5 MHz
• Maks. antall tilbehør: 12
• Maks. antall lyspærer: 50
• Monteringsalternativer: Vegg
• Strømadapter: 100–240 V AC / 50–60 Hz
• Lengde X bredde: 3,5 x 3,5 tommer
• Lengde X bredde: 88 x 88 millimeter

Bryteren
• Batterier følger med: 1 x CR2450
• Konfigurerbare knapper: 1
• Frekvensbånd: 2400–2483,5 MHz
• Maks. hue-brytere per bro: 25 hvis ingen andre 

brytere er koblet til
• Maks. lyskilder per bryter: Ti hvis lyskildene ikke er 

koblet til hue-broen
• Serie: 15–30 m
• Minste levetid til batteriet: 3 år
• Minimal rekkevidde innendørs: 500 tommer
• Minimal rekkevidde innendørs: 13 m
• Monteringsalternativer: frittstående
• Programvareoppgraderbar
• Dybde på bryteren: 11 millimeter
• Høyde på bryteren: 117 millimeter

• Bredde på bryteren: 35 millimeter
• Dybde på veggplaten: 114 millimeter
• Høyde på veggplaten: 14 millimeter
• Bredde på veggplaten: 70 millimeter
• Vekt inkludert veggplaten: 67 g
• ZigBee Light Link: protokoll IEEE 802.15.4

Hva som er i esken
• Bro
• Ethernet-kabel
• Strømadapter
• Hue-pærer: Nei
• hue-dimmeren: 1
• Hvite hue-lyspærer: Nei
• hue-bryter: Nei
• Lyskilder for fargetone: 3

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

kondenserende)
• Driftstemperatur: 0–40 °C

Garanti
• 2 år

Hva støttes
• iOS
• HomeKit-kompatibel
• iPad
• iPad Air: Nei
• iPad mini: Nei
• iPhone
• iPod Touch: Nei

Også testet på
• Android
• Google Nexus
• HTC
• Motorola Nexus
• Note
• OnePlus: Nei
• Samsung Galaxy
• Sony: Nei
•
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