
 

 

Philips Hue
White and color ambiance 
Hue Go Pöytävalaisin

Pöytävalaisin

71460/60/PH
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nutlaatuisiin elämyksiin
ää järjestelmääsi valkoista ja värillistä valoa tuottava Philips Hue Go-valaisin. Tyylikkäässä Go-
aisimessa on läpinäkyvä kotelo. Helposti siirrettävän valaisimen toiminta-aika akkuvirralla on jopa 
untia. Valaisinta voi ohjata langattomasti Hue-järjestelmän kautta tai sen omalla painikkeella.

Valaise milloin vain, missä vain
• Kannettava
• Hallinta laitteesta
• Luonnolliset, dynaamiset valotehosteet
• Lisätoimintojen täydellinen hallinta Hue-sillan avulla

Rajattomat mahdollisuudet
• Käytä 16 miljoonaa eri väriä luovasti
• Synkronoi valot musiikin tai elokuvien tahtiin
• Valaise pelihetki
• Herää ylös ja nukahda luonnollisesti
• Luo mieleisesi tunnelma lämpimästä valkoisesta kylmään päivänvaloon
• Rentoudu, lue, keskity tai kerää energiaa valaistuksella
• Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin
• Määritä ajastukset sinulle sopiviksi
• Himmennys ei vaadi asennusta
winner



 Kannettava

Philips Hue Go on kotisi monipuolisin valaisin. 
Voit muuttaa seinät värillisiksi tai valaista ne 
valkoisella valolla, kun valaisin on kytketty 
virtalähteeseen. Irrottamalla Hue Go -
valaisimen verkkovirrasta voit siirrellä 
valaisinta huoneesta toiseen tai tuoda 
lisävalaistusta päivän askareisiin. Valaisimessa 
on akku, joka varmistaa toiminnan jopa kolmen 
tunnin ajan. Lisäksi valaisimen kaikkia 
ominaisuuksia voi käyttää älylaitteella myös 
ilman verkkovirtaa. Sisäinen älykäs akunhallinta 
takaa pitkän käyttöajan. Vaikka Philips Hue Go 
ei ole vesitiivis, se on suunniteltu kestämään 
kosteutta.

Hallinta laitteesta

Voit ohjata Philips Hue Go -valaisinta myös 
ilman älylaitetta. Ota valaistusasetukset 
käyttöön painamalla valaisimessa olevaa 
painiketta. Valittavana on 7 eri valotehostetta: 
käytännöllinen ja lämmin valkoinen valo, viileä 
ja virkistävä päivänvalo sekä 5 luonnollisen 

dynaamista valotehostetta, joista voit valita 
mieleisesi tilanteen mukaan. Voit selata eri 
värivaihtoehtoja napauttamalla painiketta 
nopeasti ja pitämällä sitä sitten painettuna, 
kunnes näet mieleisesi värin. Voit liittää Philips 
Hue Go -valaisimen siltaan ja ohjata valaisinta 
älylaitteellasi, jolloin saat loputtomasti erilaisia 
valaistusvaihtoehtoja.

Luonnolliset, dynaamiset valotehosteet

Korosta ainutlaatuisia hetkiä eloisalla 
valaistuksella. Philips Hue Go -valaisimessa on 
5 erilaista patentoitua luonnollisen dynaamista 
valotehostetta: kotoisa kynttilänvalo, 
sunnuntain kahvihetki, meditointi, lumottu 
metsä ja yöllinen seikkailu. Jokaisessa 
dynaamisessa tehosteessa on omat värinsä, 
jotka luovat omanlaisensa tunnelman.

Hallitse Hue-sillan avulla

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan saat 
loputtomasti erilaisia valaistusmahdollisuuksia.

Voit käyttää värejä luovasti

Leikittele valoilla ja valitse 16 miljoonasta 
väristä ja muuta huoneesi tunnelmaa. Voit 
vaihtaa huoneen tunnelmaa helposti vain 
yhdellä napin painalluksella. Valaise 
suosikkivalokuvasi ja koe tärkeä hetki 
uudelleen. Tallenna parhaat valaistusasetukset 
ja käytä niitä helposti myöhemmin.

Synkronoi musiikin tai elokuvien tahtiin

Laajenna televisionkatselukokemus koko 
huoneeseen tai synkronoi valo 
suosikkimusiikkisi tahtiin ja katso, kuinka valot 
reagoivat rytmiin. Lataa kolmannen osapuolen 
sovelluksia ja katso, mitä kaikkea mahtavaa 
Philips Hue voi sinulle tarjota.
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Muotoilu ja pinnoitus
• Materiaali: Synteettinen
• Väri: Valkoinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Himmennettävä: KYLLÄ
• Tuotteessa virtakytkin: KYLLÄ
• Sopii täydellisesti tunnelman luomiseen: KYLLÄ
• Väriä vaihtava (LED): KYLLÄ
• Epäsuora valo: KYLLÄ
• Sisältää PowerLED-lamput: KYLLÄ
• ZigBee-valoyhteys: KYLLÄ
• Kannettava: KYLLÄ
• Mukana verkkolaite: KYLLÄ

Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 7,9 cm
• Pituus: 15 cm
• Leveys: 15 cm
• Nettopaino: 0,900 kg

Tekniset tiedot
• Verkkovirta: 100–240 V, 50–60 Hz
• Polttimotekniikka: 24 V
• Lamppujen lukumäärä: 1

• Mukana toimitettavan lampun teho: 6 W
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 300 lm
• Valaisin himmennettävissä
• LED
• Kiinteä LED: KYLLÄ
• Käyttöikä jopa: 20 000 h
• IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta, joiden koko on 

yli 12,5 mm, ei suojausta vedeltä
• Turvallisuusluokka: III - turvallinen, erityisen pieni 

jännite

Huolto
• Takuu: 2 vuotta

Pakkauksen mitat ja paino
• Korkeus: 11,4 cm
• Pituus: 21 cm
• Leveys: 21 cm
• Paino: 1,360 kg

Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone, 

Työhuone
• Tyyli: Ilmeikäs
• Tyyppi: Pöytävalaisin
•
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* * Hue-silta myydään erikseen
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