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begrensede muligheter
r spesielle opplevelser
gg en Philips Hue Go med hvitt og farget lys til systemet ditt. Go har en elegant design 
d gjennomsiktig hus. Den er trådløs, portabel og kan lades opp på nytt, opptil 3 timer. 
ntroll via Hue-systemet eller knappen på produktet.

Lys når som helst, hvor som helst
• Bærbar
• Kontroll på produktet
• Naturlige dynamiske effekter
• Full kontroll fra smartenheter med Hue-broen

Ubegrensede muligheter
• Vær kreativ med 16 millioner farger
• Synkroniser lyset til musikk og filmer
• Lys opp spillet ditt
• Våkne opp og sovne på en naturlig måte
• Skap ønsket stemning med varmhvitt lys til kjølig dagslys
• Slapp av, les, konsentrer deg og få energi med lysinnstillinger
• Smartkontroll, både hjemme og på farten
• Angi tidsinnstillinger slik du vil
• Installasjonsfri dimming
winner



 Bærbar

Philips Hue Go er det mest allsidige lyset i 
hjemmet ditt. Når det kobles til et strømuttak, 
kan du bruke det til å male veggene dine med 
farget eller hvitt lys. Koble det fra 
strømuttaket, så blir Philips Hue Go et bærbart 
midtpunkt som du kan flytte rundt for å skape 
best mulig lys til situasjonen. Det drives av et 
oppladbart internt batteri som kan vare opptil 
3 timer. Også i bærbar modus kan Philips Hue 
Go kontrolleres med smartenheten din. Det 
innebygde smarte batteristyresystemet 
garanterer maksimal bruk. Selv om Philips Hue 
Go ikke er vanntett, er det utformet til å tåle 
høy luftfuktighet.

Kontroll på produktet

Kontroller Philips Hue Go også uten 
smarttelefonen. Aktiver lysinnstillingene 
direkte ved å trykke på knappen på produktet. 
Velg blant 7 ulike lyseffekter: funksjonelt varmt 
hvitt lys, kjølig energisk dagslys samt 5 naturlige 
dynamiske lyseffekter som passer til 
situasjonen. Eller gå gjennom fargevalgene ved 
å trykke raskt og holde inne knappen til ønsket 
farge dukker opp. Moroa starter ordentlig når 
du kobler Philips Hue Go med Bridge. 
Kontroller Philips Hue Go fra smartenheten 
din og oppdag alle de endeløse mulighetene.

Naturlige dynamiske effekter

Gjør spesielle øyeblikk enda bedre med 
levende lys. Philips Hue Go har 5 patenterte 
naturlige dynamiske effekter: Cozy Candle, 
Sunday Coffee, Meditation, Enchanted Forest 
og Night Adventure. Hver dynamiske effekt 
har sin egen blanding av farger for å skape riktig 
stemning.

Full kontroll med Hue-broen

Koble Philips Hue-lysene til broen for å få 
tilgang til de endeløse mulighetene som 
systemet gir.

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.
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Design og utseende
• Materiale: syntetiske materialer
• Farge: hvit

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Kan dimmes
• Av/på-bryter på artikkel
• Passer perfekt til å skape stemning
• Skifter farge (LED)
• Spredende lyseffekt
• PowerLED-lampe(r) følger med
• ZigBee Light Link
• Bærbar
• Inneholder strømadapter

Mål og vekt på produktet
• Høyde: 7,9 cm
• Lengde: 15 cm
• Bredde: 15 cm
• Nettovekt: 0,900 kg

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 100–240 V, 50–60 Hz
• Lyskildeteknologi: 24 V
• Antall lyskilder: 1

• Lyskilde følger med: 6 W
• Total lumeneffekt på lysarmaturen: 300 lm
• Lysarmaturen kan dimmes
• LED
• Innebygd LED-lyskilde
• Levetid på opptil: 20 000 timer
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot gjenstander som er 

større enn 12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: III – trygg, ekstra lav spenning
• Batteritype: AA – batteri

Service
• Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning
• Høyde: 11,4 cm
• Lengde: 21 cm
• Bredde: 21 cm
• Vekt: 1,360 kg

Diverse
• Spesielt designet for: Stue og soverom, 

Hjemmekontor og arbeidsrom
• Stil: Uttrykksfull
• Type: Bordlampe
•
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* *Hue bridge selges separat
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