Philips Hue White
ambiance
Kaksi lamppua E14

2 x E14-polttimo
Valkoisen sävyt (2 200–6 500 K)
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Valoa tunnelmallisiin hetkiin
Aamunkoitosta auringonlaskuun
Lisää valaistusjärjestelmääsi valkoinen Philips Hue -kynttilävalo ja paranna kodin tunnelmaa
valkoisen eri sävyillä. Lämpimän valkoisesta viileään päivänvaloon muuttuva lamppu auttaa
heräämään, rentoutumaan, lukemaan, keskittymään ja keräämään energiaa.
Valoa tunnelmallisiin hetkiin
• Virittäydy heräämiseen ja nukahtamiseen luonnollisesti
• Luo mieleisesi tunnelma lämpimästä valkoisesta kylmään päivänvaloon
• Rentoudu, lue, keskity tai kerää energiaa valaistuksella
Luotettava ja mukava
• Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin
• Määritä ajastimet sinulle sopiviksi
• Himmennys ei vaadi asennusta
• Monipuoliset säätömahdollisuudet
• Tarvitset Philips Hue -sillan
• Langattomasti hallittavat LED-lamput
• Voidaan himmentää vain Philips Huen kanssa yhteensopivien laitteiden avulla
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Kaksi lamppua E14

2 x E14-polttimo Valkoisen sävyt (2 200–6 500 K)

Kohokohdat
Virittäydy heräämiseen ja
nukahtamiseen

Philips Hue auttaa käynnistämään päivän
mukavasti ja virkeästi. Valon kirkkaus lisääntyy
vähitellen muistuttaen auringonnousua ja
auttaa sinua heräämään ilman kovaäänistä
herätyskelloa. Aloita päiväsi oikein. Illalla
lämmin valkoinen valo auttaa sinua
rentoutumaan ja nukahtamaan nopeammin.
Luo oma tunnelmasi

Valaistusta päivän rutiineihin

Sinulle sopivat ajastimet

Valo vaikuttaa mielialaamme ja
käyttäytymiseemme. Philips Huen avulla voit
tehdä päivärutiineistasi nautinnollisia hetkiä.
Unohda aamukahvi ja valmistaudu päivään
kirkkaassa kylmän valkoisessa päivänvalossa,
joka antaa energiaa niin keholle kuin
mielellekin. Ylläpidä keskittymiskykyä
hienosäädetyllä kirkkaalla valkoisella valolla tai
rentoudu illalla kevyesti hehkuvassa valkoisessa
valossa.

Philips Hue -sovelluksen ajastustoiminnon
avulla voit antaa vaikutelman siitä, että olisit
kotona, vaikka oletkin muualla. Määritä valot
syttymään saapuessasi kotiin tai määritä eri
huoneiden valot syttymään eri aikaan. Voit
myös asettaa valot sammumaan vaiheittain
illalla niin, ettei sinun tarvitse muistaa
sammuttaa niitä.
Himmennys ei vaadi asennusta

Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin
ulkopuolellakin

Voit valita minkä tahansa valkoisen sävyn ja
luoda kotiisi tunnelmallisen valaistuksen
lämpimän tai kylmän valkoisen sävyillä. Nauti
eri tyyleistä eri vuodenaikoina – terävä
valkoinen valo tuo mieleen kevään, lämmin
valkoinen kesäauringon ja kylmä valkoinen
talven.

Philips Huen iOS- ja Android-sovellusten avulla
voit säätää valaistusta etäyhteyden välityksellä
missä tahansa oletkin. Voit tarkistaa,
unohtuivatko valot päälle lähtiessäsi, tai kytkeä
ne päälle, jos teet myöhään töitä.

Nauti Philips Hue -valojen taatusti
vaivattomasta himmennyksestä. Ei liian kirkasta
tai liian pimeää, vaan juuri oikea valaistus.
Johtoja, sähköasentajia tai asennuksia ei tarvita
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Tekniset tiedot
Polttimo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lampunkanta: E14
Muotoilu: B39
Käyttöikä: 25000 tuntia
Värilämpötila: 2 200–6 500 K
Teho: 6 W
Tulojännite: 220–240 V
Valovirta: Valkoisen valon kaikki sävyt
Ohjelmiston päivitys: liitettynä Hue-siltaan
Korkeus: 39 mm
Leveys: 117 mm
Käyttöteho enintään: 6 W
Virrankulutus valmiustilassa enintään: 0,1 W

Pakkauksen sisältö
•
•
•
•
•
•

Silta: Ei
Ethernet-verkkokaapeli: Ei
Verkkolaite: Ei
Hue-lamput: 2
Hue-himmennin: Ei
Hue Tap -kosketuskytkin: Ei

Ympäristöystävällisyys

• Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H < 95 % (ei
tiivistymistä)

Takuu

• 2 vuotta
•
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