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V
Lis
hy
äritä maailmasi valolla
ää järjestelmääsi Philips Hue Iris -lamppu. Tämä tyylikäs lamppu sopii hyvin työpöydälle, 
llylle tai lattialle, ja luo upean värityksen seinillesi.

Väritä maailmasi valolla
• Plug and Play
• Korosta väreillä
• Synkronoi valot musiikin tai elokuvien tahtiin

Luotettava ja mukava
• Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin
• Määritä ajastimet sinulle sopiviksi
• Himmennys ei vaadi asennusta
• Monipuoliset säätömahdollisuudet
• Tarvitset Philips Hue -sillan



 Plug and Play

Philips Hue Bloom on suunniteltu tuottamaan 
epäsuoraa valoa ympäristöön, ja voit 
tehokkaasti korostaa huonekaluja tai kotisi 
muotoja. Lamppu kytketään 
verkkopistokkeeseen, joten voit sijoittaa sen 
kaikkialle, mistä virtaa on saatavilla. Voit 
asettaa sen TV-tasollesi, työpöydällesi tai 
vaikka suosikkimaalauksesi alapuolelle. Lampun 
voi sijoittaa näkyviin tai piiloon ja se mukautuu 
saumattomasti sisustukseesi.

Korosta väreillä

Voit valita 16 miljoonasta eri väristä. Tuo 
kotiisi värikästä valoa tai korosta seiniä upeilla 
harmailla sävyillä. Voit pienentää voimakkuutta 
ja valaista koko huoneen pehmeällä ja tasaisella 
valolla.

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.

Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin 
ulkopuolellakin

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

Määritä ajastimet sinulle sopiviksi

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 itse muistaa 
sammuttaa niitä.

Himmennys ei vaadi asennusta

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

Monipuoliset säätömahdollisuudet

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan saat 
loputtomasti erilaisia valaistusmahdollisuuksia. 
Ohjaa valoja älypuhelimella tai tablet-laitteella 
Philips Hue -sovelluksen avulla tai käytä valoja 
lisäämällä järjestelmään kytkimiä. Ota Philips 
Hue -kokemuksesta kaikki hyöty irti 
käyttämällä esimerkiksi ajastimia, ilmoituksia ja 
hälytyksiä. Philips Hue toimii myös Amazon 
Alexan, Apple Homekitin ja Google-Homen 
kanssa, jolloin voit säätää valojasi pelkällä 
äänelläsi.
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Muotoilu ja pinnoitus
• Materiaali: synteettinen
• Väri: kirkas

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Himmennettävä: KYLLÄ
• Sopii täydellisesti tunnelman luomiseen: KYLLÄ
• Väriä vaihtava (PowerLED): KYLLÄ
• Tasainen valoefekti: KYLLÄ
• Mukana verkkolaite: KYLLÄ
• ZigBee-valoyhteys: KYLLÄ
• Helposti aukeava FFP-pakkaus (Frustration Free 

Pack): KYLLÄ

Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 18,8 cm
• Pituus: 29,8 cm
• Leveys: 19,8 cm
• Nettopaino: 0,800 kg

Tekniset tiedot
• Verkkovirta: 100–240 V, 50–60 Hz
• Polttimotekniikka: LED, 24 V
• Lamppujen lukumäärä: 1
• Mukana toimitettavan lampun teho: 10 W

• Vaihtolampun enimmäisteho: 10 W
• Lampun elinikä enintään: 20 000 h
• Säteilykulma: 120°
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 210 lm
• Valaisin himmennettävissä
• LED
• IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta, joiden koko on 

yli 12,5 mm, ei suojausta vedeltä
• Turvallisuusluokka: II - kaksoiseristetty

Huolto
• Takuu: 2 vuotta

Pakkauksen mitat ja paino
• Korkeus: 19,4 cm
• Pituus: 31 cm
• Leveys: 21,1 cm
• Paino: 1,487 kg

Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: Olohuone ja makuuhuone, 

Lastenhuone
• Tyyli: Ilmeikäs
• Tyyppi: Pöytävalaisin
•
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