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Endeløse muligheter

for spesielle opplevelser
Philips Hue White and Color Ambiance inneholder tre lyskilder, en bro og en bryter. Den 
kan forvandle belysningen til en utrolig opplevelse med farget og hvitt lys. Synkroniser 
belysningen etter musikk, TV og spill for flotte effekter.

Ubegrensede muligheter
• Vær kreativ med 16 millioner farger
• Synkroniser lyset til musikk og filmer
• Lys opp spillet ditt

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

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



 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

Synkroniser med musikk og filmer

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.

Lys opp spillet ditt

Løft spillopplevelsen til neste nivå. Last ned 
tredjepartsapper og oppdag de fantastiske 
tingene du kan gjøre med Philips Hue.

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.

Smartkontroll, både 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.
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Høydepunkter
Startpakke E27
3 x E27-lyskilder Bro følger med, Dimmer følger med, Hvitt og farget lys



Utgivelsesdato  
2017-11-21

Versjon: 1.0.1

12 NC: 9290 012 57361
EAN: 87 18696 72879 6

© 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
Lyskilden
• Sokkel: E27
• Formfaktor: A60
• Levetid: 25000 time(r)
• Fargetemperatur: 2000–6500 K + 16 millioner 

farger
• Wattstyrke: 10 W
• Inngangsspenning: 220–240 V
• Effekt i lumen: 806 lm ved 4000K
• Programvare kan oppgraderes
• Oppstart: Umiddelbar lyseffekt på 100 %
• Høyde: 110 millimeter
• Maks. strømforbruk i standbymodus: 0,2 W
• Diameter: 62 millimeter

Kontrollsenteret
• Høyde: 26 millimeter
• Frekvensbånd: 2400–2483,5 MHz
• Maks. antall tilbehør: 12
• Maks. antall lyspærer: 50
• Strømadapter: 100–240 V AC / 50–60 Hz

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: min. 3 år
• Programvareoppgraderbar: når den er koblet til 

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

Hva som er i esken
• Bro: 1
• Ethernet-kabel: 1
• Strømadapter: 1
• Hue-pærer: 3
• hue-dimmeren: 1

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

kondenserende)
• Driftstemperatur: -10–45 °C

Garanti
• 2 år
•
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